
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №  704

/
04 грудня____ 2018 р. 36 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, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської 
діяльності; 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 1 до цього рішення:

підпункт 3.1.1.1 пункту 3.1.1 «Організація та забезпечення призову 
громадян на строкову військову службу» розділу 3.1 «Зміцнення 
обороноздатності та удосконалення територіальної оборони» викласти у новій 
редакції;

- підпункт 3.1.2.1 пункту 3.1.2 «Забезпечення виконання завдань з 
мобілізації людських та транспортних ресурсів» розділу 3.1. «Зміцнення 
обороноздатності та удосконалення територіальної оборони» викласти у новій 
редакції;

- назву пункту 3.1.3 «Проведення заходів щодо підготовки до оборони 
території області, захисту населення від військового втручання, участь в 
антитерористичній операції на сході України» викласти у новій редакції;

- підпункт 3.1.3.4 пункту 3.1.3 «Проведення заходів щодо підготовки до 
оборони території області, захисту населення від військового втручання, 
участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил на сході 
України» розділу 3.1 «Зміцнення обороноздатності та удосконалення 
територіальної оборони» викласти у новій редакції ;



- 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;

- назву пункту 3.1.7 «Створення умов для лікування та реабілітації 
учасників антитерористичної операції» викласти у новій редакції;

- доповнити пункт 3.2.1 «Впровадження поліцейської діяльності, 
орієнтованої на громаду» розділу 3.2 «Створення безпекового середовища та 
забезпечення правопорядку» підпунктами 3.2.1.7 та 3.2.1.8;

- доповнити пункт 3.2.4 «Боротьба з рецидивною злочинністю» розділу
3.2 «Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку» 
підпунктом 3.2.4.5.

2. Викласти таблицю «Перелік умовних скорочень, вжитих у Додатку до 
Програми», викладену на останніх аркушах Додатка до Програми у новій 
редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Викласти Паспорт 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 у новій редакції згідно з 
додатком 3 до цього рішення.

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

4. 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. <%■

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року 
№ 704

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Додатка до К ом плексної 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 лютого 2016 року №  35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1. Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

3.1.1 Організація та забезпечення призову громадян на строкову військову службу.
Облаштування та підготовка обласного 
збірного пункту до проведення чергових 
призовів на строкову військову службу, 
збору мобілізаційних ресурсів 
(проведення поточного та капітального 
ремонту будівлі обласного збірного 
пункту, асфальтування плацу та прилеглої 
території, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів), створення 
автоматизованих робочих місць 
(закупівля ПЕОМ та оргтехніки), 
придбання наочної агітації, оплата послуг 
перевезення громадян, призваних для 
проходження строкової військової служби
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3.1.2 Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів
___________ територіальної оборони

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 

3.1.2.1 зборів).
Оплата послуг пасажирських та 
вантажних перевезень особового складу 
військових частин та підрозділів 
правоохоронних органів учасників 
програми для забезпечення їх участі у 
міжнародних навчаннях, показових 
виступах, авіаційних показах тощо. 
Придбання спеціалізованого автомобіля 
(типу Renault Duster 4wd), іншого 
спеціального обладнання, майна для 
забезпечення виконання завдань за 
призначенням координаційною групою 
АТЦ при УСБУ

о(N
О(Nі
40
і—і
О(N

овк

ДЦЗ 
через ВОЦ 
ЦЗ та М3

Обласний
бюджет

1500

4500

700 200

-АЙрг

200

1500

200

1500

200

1500

Забезпечення 
ефективного 
виконання 

завдань ТрО; 
вдосконалення 
професійних 

знань та навичок, 
формування 
позитивного 

іміджу держави



№ п/п Перелік заходів Програми

кXк<яXо
на09
93

2а,СУ
Н

Виконавці
(подаються

за
умовними 
скорочен

нями згідно 
додатку 2)

Джерело
фінансува

ння

и КО кю я
®  И

зЯ 5  сії8 Й ^
Я О е!
^ 1 а
£ § 5
В

у  т.ч. за роками

2016 2017 2018 2019 2020

Очікува
ний результат

3.1.3 Проведення заходів щодо підготовки до оборони території області, захисту населення від військового втручання, участь в 
__________________________антитерористичній операціїоперації об’єднаних сил на сході України ___

3.1.3.4

Проведення заходів щодо забезпечення 
територіальної оборони області, захисту 
населення від військового втручання та 
надання допомоги військовослужбовцям, 
які приймають участь в АТО, ООС. 
Оплата транспортних послуг з метою 
перевезення в зону проведення операції 
об’єднаних сил гуманітарної та іншої 
допомоги для особового складу 
військових частин та підрозділів 
правоохоронних органів Вінниччини. 
Проведення капітального та поточного 
ремонту приміщень пунктів управління 
облдержадміністрації, придбання та 
встановлення на них сучасних засобів 
зв’язку (в тому числі тих, що 
використовуються у ЗС України), 
технічних та комунікаційних систем, 
придбання оргтехніки, меблів інших 
матеріально-технічних засобів,
проведення комплексу заходів з 
технічного захисту інформації, закупівля 
пристроїв захисту інформації для 
забезпечення роботи штабу
територіальної оборони області
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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 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. 
Придбання комп’ютерної, автомобільної 
та спеціальної техніки для учасників 
програми.
Забезпечення службовим житлом 
військовослужбовців, які брали участь в 
проведені антитерористичної операції на 
сході України.
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3.1.7 Створення умов для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.1 Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду



№ 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
фінансува

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

Очікува
ний результат

2016 2017 2018 2019 2020

3.2.1.7

Заходи з реформування системи 
Міністерства внутрішніх справ України 
відповідно до європейських стандартів. 
Ремонт та обладнання приміщень, 
придбання комп'ютерної техніки, меблів 
для проведення нарад, конференцій, 
брифінгів з метою інформування 
громадськості про вжиті заходи для 
забезпечення дотримання законності, 
правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян, проведення консультативних 
місій Європейського Союзу
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рингових та консу
льтативних заходів 

місій Європейсь-кого 
Союзу

3.2.1.8

Проведення капітального та поточного 
ремонту будівель та приміщень ізоляторів 
тимчасового тримання з метою 
покращення умов утримання осіб, взятих 
під варту.
Придбання спеціального автотранспорту, 
для організації конвоювання затриманих 
та взятих під варту осіб. Забезпечення 
працівників конвойного підрозділу 
засобами захисту органів дихання, 
іншими матеріально-технічними засобами 
з метою створення належних умов 
несення служби

20
16

-2
02

0

ГУНП Обласний
бюджет 3400 - - - 1700 1700

Покращення умов 
взятих під варту 

осіб, забезпечення 
належного несення 

служби 
працівниками 1ТТ і 

конвойного 
підрозділу

3.2.4 Боротьба з рецидивною злочинністю
7— IV



№ 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
фінансува

ння

П
ро

гн
оз

ни
й 

об
ся

г 
ф

ін
ан

су
ва

нн
я 

(т
ис

. 
гр

н.
) у  т.4. за роками

Очікува
ний результат

2016 2017 2018 2019 2020

3.2.4.5

Проведення поточного та капітального 
ремонту будівлі, приміщень, 
придбання комп'ютерної техніки, 
меблів з метою створення належних 
умов для несення служби, проведення 
занять з бойової підготовки 
працівників воєнізованого 
формування на базі державної 
установи «Вінницька установа 
виконання покарань (№1)»

20
16

-2
01

7

ЦЗМРУзПВ
КПтаП
(через

державну
установу

«Вінницька
установа

виконання
покарань

(№1)»)

Обласний
бюджет 450 - - 450 -

і Запобігання та 
припинення 

злочинів 
терористичної 

спрямованості в 
установах 
виконання 
покарань, 

забезпечення 
безпеки громадян

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 2 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року 
№ 704

ПЕРЕЛІК
умовних скорочень, вжитих у Додатку до Програми

Скорочена
назва

П овна назва

АС Апеляційний суд Вінницької області
ВМКЦ МО Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 

МО України
В/ч 3008 Військова частина 3008 Національної гвардії України

В/ч 3028 Військова частина 3028 Національної гвардії України

В/ч А1619 Військова частина А1619 Сухопутних військ Збройних Сил 
України

В/чАІ 119 Військова частина А1119 Збройних Сил України
В/ч А1445 Військова частина А1445 Збройних Сил України
В/ч А0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
В/ч А1231 Військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/ч А2287 Військова частина А2287 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/ч А2656 Військова частина А2656 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
ВААС Вінницький апеляційний адміністративний суд
ВЗА ГУНП Відділення забезпечення автотранспортом Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області
ВОЦ ЦЗ та МЗ Комунальна установа «Вінницький обласний центр 

цивільного захисту та матеріальних резервів»
ВСП Вінницький зональний відділ Військової служби 

правопорядку
ВМрВ ДСУзКН Вінницький міжрегіональний відділ Державної служби 

України з контролю за наркотиками
ГС Господарський суд Вінницької області
ГУНП Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
ДІДтаКзГ Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації
ДОіН Департамент освіти і науки облдержадміністрації
ДОЗтаК Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
ДСтаМП Департамент соціальної та молодіжної політики 

облдержадміністрації



Скорочена
назва

П овна назва

ДЦЗ Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
ДФС Державна фіскальна служба України у Вінницькій області
овк Вінницький обласний військовий комісаріат
Прокуратура Прокуратура Вінницької області
Прикордонний
загін

Могилів-Подільський прикордонний загін Південного 
регіонального управління Державної прикордонної служби 
України

ССД Служба у справах дітей облдержадміністрації
САД Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
ТРК Вінницька обласна телерадіокомпанія «Вінтера»
ТрО Територіальна оборона
ТУ ДСА Територіальне управління державної судової адміністрації у 

Вінницькій області
УДМСУ Управління Державної міграційної служби України у 

Вінницькій області
УПО Управління поліції охорони у Вінницькій області
УСБУ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області
УСКВ Управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області
УУТІ Управління Укртрансінспекції у Вінницькій області

ЦЗМРУ зПВКПтаП Центрально-західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 
Юстиції України

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток З 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року 
№ 7 0 4

ПАСПОРТ
Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Вінницької області на 2016-2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад»

1. Ініціатор розробки 
Програми

Вінницька обласна державна 
адміністрація, Вінницька обласна Рада

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Розпорядження голови Вінницької 
обласної державної адміністрації від 
7 грудня 2015 року № 742 „Про 
розроблення «Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької 
області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність 
влади та громад»

3. Розробник Програми Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації

4. Співрозробники Програми Вінницький обласний військовий 
комісаріат, Г оловне управління 
Національної поліції у Вінницькій 
області, Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області, 
Управління Державної пенітенціарної 
служби України у Вінницькій області, 
Могилів-Подільський прикордонний 
загін Південного регіонального 
управління Державної прикордонної 
служби України, Територіальне 
управління державної судової 
адміністрації у Вінницькій області

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації



Учасники Програми Департамент освіти
облдержадміністрації,
цивільного
облдержадміністрації, 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації,

і науки 
Департамент 

захисту 
Департамент 

та курортів 
Департамент

соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, Департамент 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, прокуратура 
Вінницької області, Державна 
фіскальна служба України у Вінницькій 
області, військова частина 3008 
Національної гвардії України, 
військова частина 3028 Національної 
гвардії України, військова частина 
А1619, військова частина A ll 19, 
військова частина А 1445, військова 
частина А0215, військова частина 
А1231, військова частина А2287, 
Вінницький зональний відділ 
Військової служби правопорядку, 
Управління поліції охорони у 
вінницькій області, Управління 
патрульної поліції у Вінницькій 
області, Управління захисту економіки 
у Вінницькій області, Апеляційний суд 
Вінницької області, Господарський суд 
Вінницької області, Вінницький 
апеляційний адміністративний суд, 
Вінницький міжрегіональний відділ 
Державної служби України з контролю 
за наркотиками, Служба у справах 
дітей облдержадміністрації, Служба 
автомобільних доріг у Вінницькій 
області, Управління Державної 
міграційної служби України у 
Вінницькій області, Управління 
Укртрансінспекції у Вінницькій області

Термін реалізації Програми 2016-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у________

Обласний бюджет, районні бюджети, 
міські. бюджети міст обласного



виконанні Програми значення

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, 
всього,

155 260 тис. грн.

у тому числі:
9.1. коштів районних бюджетів 6000 тис. грн.
9.2 коштів міських бюджетів 

міст обласного значення
4499 тис. грн.

9.3 коштів обласного бюджету 135981 тис. грн.
9.4 коштів міжнародного 

фонду
8780 тис. грн.

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


