
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 636 

15 червня___ 2018 р. 33 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

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, висновок постійної комісії обласної Ради 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:

- пункт 3.1.2 «Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та 
транспортних ресурсів, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів 
територіальної оборони» розділу 3.1 «Зміцнення обороноздатності та 
удосконалення територіальної оборони» доповнити підпунктом 3.1.2.10 згідно 
з додатком до цього рішення;

-підпункт 3.1.4.2 пункту 3.1.4 «Посилення охорони та інженерне до 
облаштування українсько-молдовського державного кордону» розділу 3.1 
«Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони» 
викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення;

-підпункт 3.1.5.1 пункту 3.1.5 «Забезпечення відповідних умов для 
зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту 
військовослужбовців» розділу 3.1. «Зміцнення обороноздатності та 
удосконалення територіальної оборони» викласти у новій редакції згідно з 
додатком до цього рішення;

-доповнити розділ 3.2 «Створення безпекового середовища та 
забезпечення правопорядку» пунктом 3.2.15 «Забезпечення охорони власності 
та громадян» та підпунктом 3.2.15.1 згідно з додатком до цього рішення;



- підпункт 3.3.1.2 пункту 3.3.1 «Заходи згідно положень Закону України 
«Про прокуратуру» розділу 3.3 «Сприяння органам прокуратури» викласти у 
новій редакції згідно з додатком до цього рішення;

- підпункт 3.6.2.3 пункту 3.6.2 «Пропагування та популяризація воєнної 
служби та роботи в правоохоронних органах» розділу 3.6 «Посилення ролі 
громадянського суспільства у забезпеченні безпеки та правопорядку» викласти 
у 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 законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 33 сесії обласної Ради 
7 скликання від 15 червня 2018 року 
№ 636

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

3.1.2 Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів територіальної
оборони

3.1.2.10

Забезпечення проведення заходів створення 
на базі військових комісаріатів області 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки, відновлення, 
реконструкції, поточного та капітального 
ремонту, забезпечення належного утримання 
будівель, службових та господарських 
приміщень обласного та районних (міських) 
військових комісаріатів області 
(територіальних центрів комплектування), 
обладнання робочих місць для особового 
складу, забезпечення меблями, придбання 
ПЕОМ та оргтехніки для обладнання 
автоматизованих робочих місць, закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо).
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безпосередньо 
для ОВК

Обласний
бюджет

1800 - - 600 600 600

Забезпечення 
успішного 
виконання 
завдань з 

мобілізації, 
призову та 

територіальної 
оборони

через КЕВ 
м. Вінниця 1800 - -- 600 600 600

Директор Департаменту цивільного захисту
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



№ п/п Перелік заходів Програми

Те
рм

ін
 

ви
ко

на
нн

я
за

хо
ду

Виконавці
(подаються за 

умовними 
скорочен

нями згідно 
додатку 2)

Джерело
фінансув

а-ння

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

3.1.4 Посилення охорони та інженерне до облаштування українсько-молдовського державного кордону

3.1.4.2

Облаштування будівель та споруд 
прикордонного загону з метою створення 
умов для несення служби та організації 
побуту особового складу прикордонного 
загону, зберігання та обслуговування техніки 20

16
-2

02
0 Прикордо
нний загін, 

Піщанська та 
Ямпільська 

РДА

Обласний
бюджет

3000 450 850 800 450 450

Створення 
належних умов 

для несення 
служби та 

підвищення 
боєздатності 

особового 
складу

Бюджет
Піщансь

кого
району

100 20 20 20 20 20

Бюджет
Ямпільсь

кого
району

150 30 30 30 30 30

3.1.5 Забезпечення відповідних умов для зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту військовослужбовців

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

20
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в/ч 3008

Обласний
бюджет

5340 950 1370 1260 850 910 Підвищення 
боєготовності 

військових 
частин та їх 

готовності до 
захисту 

території та

в/ч 3028 6560 950 2460 1240 990 920

в/
ч

А
16

19 через 
КЕВ м. 
Вінниці

7700 1000 1600 3100 1000 1000

Директор Департаменту цивільного захисту
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
споруд, приміщень (місць) зберігання 
озброєння, техніки, зміцнення матеріально- 
технічної бази, проведення відновлювальних 
робіт техніки, озброєння та спеціальних 
засобів, увічнення пам’яті загиблих 
військовослужбовців.

в/ч
А1619 6655 1000 2655 1000 1000 1000

забезпечення
правопорядку

гі/и  Л  1 1

Обласний
бюджет 1700 200 200 900 200 200

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.

Бюджет 
м. Вінниця 500 100 100 100 100 100

в/ч А2656 Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

через 
КЕВ м. 
Вінниці

Обласний
бюджет

700 - 100 400 100 100

в/ч А 1445 1600 400 300 300 300 300
-5!в Бюджет 

Калинівсь- 
кого району

250 50 50 50 50 50

в/
чА

І 
11

9

через
КЕВм.
Вінниця Обласний

1800 - - 600 600 600

в/ч
А1119

бюджет
4750 950 950 950 950 950

в/ч А0215 Обласний
бюджет 1200 - 300 300 300 300

Директор Департаменту цивільного захисту
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в/ч А2287 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1500 - - 1000 300 200

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку
3.2.15 Забезпечення охорони власності та громадян

3.2.15.1

Придбання автомобільного транспорту для 
забезпечення оперативного реагування на 
протиправні дії щодо об'єкта охорони та 
перевезення особового складу до місць 
несення служби.
Придбання пально-мастильних матеріалів; 
засобів утримання службового 
автотранспорту (автозапчастин, автошин 
тощо); радіостанцій систем зовнішнього та 
внутрішнього відеонагляду, комп’ютерної 
техніки, обладнання, устаткування з метою 
забезпечення своєчасного реагування на 
криміногенні ситуації, які виникають під час 
виконання службових обов'язків.
Зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення поточного ремонту будівель, 
споруд, місць несення служби особовим 
складом Управління поліції охорони у 
Вінницькій області, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів).

20
16

-2
02

0

УПО Обласний
бюджет 1700 - - 1000 350 350

Забезпечення 
недоторканності, 

цілісності 
власності та 

громадян

Директор Департаменту цивільного захисту
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.3 Сприяння органам прокурату [ Ш

3.3.1 Заходи згідно положень Закону України «іПро прокуратуру»

3.3.1.2

Забезпечення відновлення, реконструкції, 
поточного та капітального ремонту, 
належного утримання будівель, службових 
та господарських приміщень обласної та 
місцевих прокуратур, забезпечення їх 
меблями, придбання ПЕОМ та оргтехніки 
для обладнання робочих місць, забезпечення 
іншими матеріально-технічними засобами, 
необхідними для створення належних умов 
їх діяльності

20
17

02
02

0

Прокуратура Обласний
бюджет 2000 500 500 500 500

Покращення 
умов для 
роботи 

працівників та 
громадян

3.6 Посилення ролі громадянського суспільства у  забезпеченні безпеки та правопорядку
3.6.2 Пропагування та популяризація воєнної служби та роботи в правоохоронних органах

3.6.2.3
Виготовлення інформаційних стендів для 
агітації, реклами та пропагування 
військової служби

20
16

-2
02

0

ОВК 
ДІДта КзГ Обласний

бюджет 175 35 35 50 35 35

Підняття 
авторитету 
людини у 

військовій формі 
та покращання 

показників добору 
кандидатів для 

служби за 
контрактом

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ


