
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №459

18 липня 2017 р.
22

сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки 

«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 
відповідальність влади та громад» (далі Програма), затвердженої рішенням 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35 такі зміни та 
доповнення:

- доповнити розділ 3.1.7 «Створення умов для лікування та реабілітації 
учасників антитерористичної операції» пунктом 3.1.7.2 (згідно з додатком до 
цього рішення);

- стовбці 2, 6 та 8 підпункту 3.2.2.5 розділу 3.2 «Створення безпекового 
середовища та забезпечення правопорядку» Додатка до Програми викласти в 
новій редакції (згідно з додатком до цього рішення).

2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації профінансувати заходи Програми згідно з внесеними змінами.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законне \  боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльно 'Вигонюк A.B.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазу Ф.).

від 11 лютого 2016 року № 35

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 23 сесії обласної Ради 
7 скликання від 18 липня 2017 року №

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 

Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лютого 2016 року № 35
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Очікуваний
результат

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

3.1.7 Створення умов для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції

3.1.7.2

Проведення заходів щодо якісного 
обстеження, ефективного лікування

реабілітації 
управління 

України у 
-  учасників

иа медичної
військовослужбовців 
Служби безпеки 
Вінницькій області 
АТО.
Придбання медичного обладнання 
для військово-медичної служби 
УСБУ з метою виявлення та 
попередження захворювань серед 
особового складу управління, який 
бере участь в проведені АТО.

УСБУ Обласний
бюджет 600 600

Прискорення 
реабілітації осіб, 
які повернулися 

з зони АТО, 
профілактика 
захворювань 

серед 
співробітників



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.2 Протидія тероризму

3 .2 .2.5

Забезпечення проведення заходів, 
антитерористичних операцій, навчань 
та тренувань спеціальних підрозділів, 
спільних груп розрахунку по боротьбі 
з тероризмом, зокрема:

придбання радіостанцій; 
придбання паливно-мастильних 

матеріалів, засобів утримання 
службового автотранспорту
(автозапчастини, мастильні засоби, 
шини та інше);

придбання засобів та обладнання 
для оснащення режимних об’єктів;

придбання спеціальних
автомобілів
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терористичних 

проявів


