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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №637

15 червня___2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 22 вересня 2016 року № 179 (зі змінами та доповненнями)

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

1. Внести до обласної Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 
скликання від 22 вересня 2016 року № 179 (зі змінами та доповненнями) (далі 
-  Програма) такі зміни і доповнення:

1.1. Пункт 1.2 Додатку 3 до Програми «Показники напрямів 
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки» викласти 
у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради



Додаток
до рішення 33 сесії обласної Ради7 скликання від 
15 червня 2018 року № &3¥■

П О К А З Н И К И  Н А П Р Я М І В
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки
(нова редакція)

№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

2017 2018 2019 2020 2021 резул ьтат

1.2 Утримання 
внутрішньообласної 
системи оповіщення, 
міського та позаміського 
запасних пунктів 
управління
облдержадміністрації, 
забезпечення публічної 
безпеки та протидії від 
протиправних посягань

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення, 

запасні 
пункти 

управління 
облдержадмі 

ністрації

2 000,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 20 000,0 Забезпечення 
функціонування 

системи 
оповіщення, 

запасних пунктів 
управління 

облдержадмініс 
трації, публічної 

безпеки та 
протидії від 

протиправних 
посягань

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток З
до Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 
роки

П О К А З Н И К И  Н А П Р Я М І В  
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки
(нова редакція)

№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021

1.2 Утримання 
внутрішньообласної 
системи оповіщення, 
міського та позаміського 
запасних пунктів 
управління
облдержадміністрації, 
забезпечення публічної 
безпеки та протидії від 
протиправних посягань

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення, 

запасні 
пункти 

управління 
облдержадм 

і ніс грації

2 000,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 20 000,0 Забезпечення 
функціонування 

системи 
оповіщення, 

запасних пунктів 
управління 

облдержад їй і н іст- 
рлції, публічної 

безпеки та 
протидії від 

протиправних 
посягань

Директор Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації С.Д.ВОВЧЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної Ради

46 Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

: та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 22 вересня 2016 року № 179” (зі змінами та доповненнями)

"Обласна Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки" 
(далі -  Комплексна програма) розроблена на виконання закону України “Про 
Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 
роки”, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 
України від 11 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину 
державну систему цивільного захисту", від 11 березня 2015 року № 101 "Про 
затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту", від 30 вересня 2015 року № 775 
"Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", і затверджена 
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179.

Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
У зв’язку із необхідністю забезпечення публічної безпеки та протидії від 

протиправних посягань облдержадміністрації пропонується в Комплексній 
програмі захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки", затвердженої рішенням 
10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179 (зі змінами та 
доповненнями) (далі -  Програма) передбачати заходи спрямовані на 
забезпечення публічної безпеки та протидії від протиправних посягань 
облдержадміністрації. Для чого п 1.2 Додатку 3 до Програми «Показники 
напрямів Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 
роки» викласти у новій редакції, а саме: «Утримання внутрішньообласної 
системи оповіщення, міського та позаміського запасних пунктів управління 
облдержадміністрації, забезпечення публічної безпеки та протидії від 
протиправних посягань».

Доповнення виділені жирним шрифтом.
Внесення доповнень до Програми не потребує збільшення видатків на 2018 

рік та наступні роки, а також загальних обсягів її фінансування.

Директор Департаменту 
цивільного захисту 
Вінницької облдержадміністрації Сергій ВОВЧЕНКО


