
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 580

16 лютого огп с V-» 29 ■ п_______________ 2015 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень 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

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності, а 
також з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до Додатка 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 (згідно з додатком до цього рішення):

- підпункт 3.1.2.1 пункту 3.1.2 «Забезпечення виконання завдань з 
мобілізації людських та транспортних ресурсів», підпункт 3.1.5.1 пункту 3.1.5 
«Забезпечення відповідних умов для зберігання техніки, озброєння, несення 
служби та організації побуту військовослужбовців», підпункт 3.1.6.1 пункту 
3.1.6 «Зміцнення військової дисципліни та протидія злочинності серед 
військовослужбовців» та підпункт 3.1.7.1 пункту 3.1.7 «Створення умов для 
лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції» розділу 3.1 
«Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони» 
викласти у новій редакції;

- підпункти 3.2.1.5 та 3.2.1.6 пункту 3.2.1 «Впровадження поліцейської 
діяльності, орієнтованої на громаду» розділу 3.2 «Створення безпекового 
середовища та забезпечення правопорядку» викласти в новій редакції.

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



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності/фигонюк A.B.) і з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Фд).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 29 сесії обласної Ради 
7 скликання від 06 лютого 2018 року 
№ 580

З М ІН И  Т А  Д О П О В Н Е Н Н Я
до Додатка до К омплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна  

Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», затвердж еної ріш енням 4 сесії обласної Ради 7 скликання
від 11 лю того 2016 року №  35

№ п/п Перелік заходів Програми

Те
рм

ін
 

ви
ко

на
нн

я
за

хо
ду

Виконавці
(подаються 
за умовними 

скороченнями 
згідно додатку 

2)

Джерело
фінансуван

ня

П
ро

гн
оз

ни
й 

об
ся

г 
ф

ін
ан

су
ва

нн
я 

(т
ис

. 
гр

н.
)

у  т.ч. за роками

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

3.1.2 Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів

3.1.2.1

Забезпечення формування підрозділів 
територіальної оборони та проведення 
навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї та 
боєприпасів, забезпечення речовим 
майном, харчуванням, оплата 
проживання, транспортних послуг 
перевезення учасників навчань та 
особового складу під час проведення 
навчальних зборів з підрозділами 
територіальної оборони, оплата послуг 
автомобільних вантажних перевезень 
матеріально-технічних засобів для 
забезпечення проведення навчальних 
зборів).
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3.1.5 Забезпечення відповідних умов для зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту військовослужбовців
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3.1.5.1

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних 
умов щодо ефективного виконання 
завдань з охорони громадського 
порядку, відновлення, реконструкції, 
поточного ремонту та забезпечення 
належного утримання
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, господарських та 
інших споруд, приміщень (місць) 
зберігання озброєння, техніки, 
зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення відновлювальних робіт 
техніки, озброєння та спеціальних 
засобів, увічнення пам’яті загиблих 
військовослужбовців.
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріально-технічних засобів 
для військових частин та підрозділів, які 
виконують завдання в зоні АТО з метою 
удосконалення системи управління. 
Забезпечення службовим житлом 
військовослужбовців, які брали участь в 
проведені антитерористичної операції 
на сході України.
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3.1.6 Зміцнення військової дисципліни та протидія злочинності серед військовослужбовців

3.1.6.1
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Вінницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку
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3.1.7 Створення умов для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції

3.1.7.1

Проведення заходів щодо санаторного 
лікування та медичної реабілітації 
військовослужбовців -  учасників 
антитерористичної операції. Придбання 
устаткування та обладнання для клініки 
медичної реабілітації учасників АТО
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3.2 Створення безиекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.1 Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду

3.2.1.5

Зміцнення матеріально-технічної бази 
патрульної поліції, з метою 
забезпечення громадського порядку та 
безпеки на вулицях обласного центру 
шляхом збільшення щільності 
патрульних нарядів в місцях з 
ускладненою криміногенною ситуацією, 
зокрема в парках, біля нічних клубів та 
магазинів.
Забезпечення своєчасного реагування на 
порушення громадського спокою біля 
будинків в нічний час, а також на 
паління та розпиття спиртних напоїв в 
громадських місцях___________________
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3.2.1.

Створення належних умов для несення 
служби та навчання поліцейських. 
Обладнання патрульних автомобілів 
відеокамерами з метою забезпечення 
безпеки несення служби поліцейськими, 
оперативного реагування на випадки 
можливої загрози життю та здоров’ю 
громадян і самих поліцейських
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Заступник голови обласної Ради
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бюджет 800
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безпеки 
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