
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 757

1705 березня 2019 р. 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:

-підпункти 3.1.2.1, 3.1.2.4 та 3.1.2.7 пункту 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» викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення;

-доповнити 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» підпунктами 3.1.2.11, 3.1.2.12, 
3.1.2.13, 3.1.2.14, 3.1.2.15, 3.1.2.16, 3.1.2.17 згідно з додатком до цього рішення;

- підпункт 3.1.3.3 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 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;

-в  графі 11 підпункту 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» щодо суми, яка стосується 
фінансування військової частини А2287 (через КЕВ м. Вінниця) число 200 
замінити на число 300;

- підпункт 3.2.4.5 пункту 3.2.4 «Боротьба з рецидивною злочинністю» 
розділу 3.2 «Створення безпекового середовища та забезпечення 
правопорядку» викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення;

-доповнити розділ 3.2 «Створення безпекового середовища та 
забезпечення правопорядку» пунктом 3.2.16 «Протидія кібернетичним 
злочинам» з підпунктом 3.2.16.1 згідно з додатком до цього рішення;

-підпункти 3.6.2.2 та 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 А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 37 сесії обласної Ради 
7 скликання від 05 березня 2019 року 
№ 757

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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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

3.1.2.1

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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------------ г
Оплата послуг пасажирських та 
вантажних перевезень особовою 
складу військових частин та 
підрозділів правоохоронних органів 
учасників програми для забезпечення 
їх участі у міжнародних навчаннях, 
показових виступах, авіаційних 
показах тощо.
Придбання спеціалізованого 
автотранспорту (автомобіля типу 
Renault Duster 4wd), іншого 
спеціального обладнання, майна

---  —1 “ 1

3.1.2.4

Забезпечення зв’язку для здійснення 
управління силами та засобами, що 
плануються залучатись до 
територіальної оборони та мобілізації 
(створення мережі IP -  телефонії) 
Забезпечення підрозділів 
територіальної оборони засобами 
зв’язку
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ДЦЗ,

ВОЦ ЦЗ та М3 
Райдержадміні 

страції

Обласний
бюджет 3350 250 50 50 1500 1500

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрОБюджети

районів 1000 - - - 500 500

3.1.2.7

Обладнання робочих місць (створення 
локальної мережі отримання інформації 
та автоматизованих робочих місць, 
проведення заходів з технічного захисту 
інформації, закупівля ПЕОМ та 
оргтехніки, комплектуючих придбання 
або відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів) для управління та 
підрозділів бригади ТрО, міського та 
позаміського пунктів управління 
облдержадміністрації, відділу 
територіальної оборони Вінницького 
ОВК (територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
(ТЦК та СП), закупівля канцтоварів та 
паперу, придбання інших матеріально- 
технічних засобів тощо
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3.1.2.11

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 1 бригади територіальної 
оборони
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ОВК,
ДЦЗ,

ВОЦ ЦЗ та МЗ 
ьарська РДА 

Барська міська 
рада 

Могилів- 
Подільська РДА 
Мурованокурило 

вецька РДА 
Шаргородська 

РДА 
Чернівецька РДА

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500

Забезпечення 
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення 
територіальної 

оборони

Бюджет
Барського

району
1000 - - - 500 500

Бюджет 
м. Бар 1000 - - - 500 500

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

1000 - - - 500 500

Бюджет
Мурованоку

риловецького
району

1000 - - - 500 500

Бюджет 
Шаргородсь 
кого району

1000 - - - 500 500

Бюджет 
Чернівецько 

го району
1000 - - - 500 500

3.1.2.12

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 2 бригади територіальної 
оборони 20
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ВОЦ ЦЗ та МЗ 
м. Вінниця 
Гайсииська 

РДА

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500

Забезпечення 
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення 
територіальної 

оборони

Бюджет 
м. Вінниця 1000 - - - 500 500

Бюджет
Гайсинського

району
1000 - - - 500 500

3.1.2.13

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 3 бригади територіальної 
оборони 20
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Жмеринська 

РДА 
м. Жмеринка 

Вінницька РДА 
Калинівська

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500 Забезпечення 

життєдіяльност 
і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення 
територіальної

\  / 7

Бюджет
Жмеринськогс

району
1000 - - - 500 500

Бюджет 
м. Жмеринка 1000

------------------------ У

- 500 500

/ " ч



Г- - -  -Г ) РДЛ
Тиврівська

РДА

Бюджет
Вінницького

району

1
1000 - . 500 500

оборони

Бюджег 
Калинівсько 

го району
1000 - - - 500 500

Бюджет
Тиврівського

району 1000 - - - 500 500

3.1.2.14

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 4 бригади територіальної 
оборони 20
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Козятинська 

РДА 
Літинська РДА 
Погребищенсь 

ка РДА 
Хмільницька 

РДА

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500

Забезпечення 
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення 
територіальної 

оборони

Бюджет 
Козятинсько 

го району
1000 - - - 500 500

Бюджет
Літинського

району
1000 - - - 500 500

Бюджет
Погребищен

ського
району

1000 - - - 500 500

Бюджет 
Хмільницько 

го району
1000 - - - 500 500

3.1.2.15

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 5 бригади територіальної 
оборони 20
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ДЦЗ,

ВОЦ ЦЗ та М3 
Немирівська 

РДА 
м. Немирів 
Іллінецька 

РДА 
Липовецька РДА 
Оратівська РДА

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500

Забезпечення 
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення 
територіальної 

оборони

Бюджет 
Немирівсько 

го району
1000 - - - 500 500

Бюджет 
м. Немирів 1000 - - - 500 500

Бюджет
Іллінецького
району

1000 - - 500 500



1 Бюджет
Липовецького
району

1000 - - - 500 500

Бюджет
Оратівського
району

1000 - - - 500 500

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500

овк,
ДЦЗ,

ВОЦ ЦЗ та М3 
Томашпільська 

РДА 
Крижопільська 

РДА 
Піщанська РДА 
Чечельницька 

РДА 
Ямпільська РДА

Бюджет 
Томашпільсь 
кого району

1000 - - - 500 500
Забезпечення

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та 
запасного місць формування 
підрозділу № 6 бригади територіальної 
оборони

о

Бюджет 
Крижопільсь 
кого району

1000 - - - 500 500
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях 

формування під 
час підготовки 

та ведення

3.1.2.16 СЧ140
осч

Бюджет
Піщанського
району

1000 - - - 500 500

Бюджет 
Чечельниць 
кого району

1000 - - - 500 500
територіальної

оборони

Бюджет
Ямпільського
району

1000 - - - 500 500

ОВК,
ДЦЗ,

Обласний
бюджет 1000 - - - 500 500 Забезпечення

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності основного та

о
с чо

ВОЦ ЦЗ та М3 
Тульчинська 

РДА

Бюджет
Тульчинського
району

1000 - - - 500 500
життєдіяльност 

і підрозділів 
ТрО в місцях

3.1.2.17 запасного місць формування 
підрозділу № 7 бригади територіальної 
оборони

с ч1
4 0

о
С\)

Бершадська РДА 
Теплицька РДА 
Тростянецька

Бюджет
Бершадського
району

1000 - - - 500 500
формування під 
час підготовки 

та ведення
РДА Бюджет

Теплицького
району

1000 - - - 500 500
територіальної

оборони



Бюджет 
Тростянецько 
го району

1000 500 500

3.1.3 Проведення заходів щодо підготовки до оборони території області, захисту населення від військового втручання, участь в
антитерористичній операції, операції обуєднаних сил на сході України

3.1.3.3

Придбання військового майна, 
спеціальних засобів, спеціального 
автотранспорту, засобів зв'язку, 
засобів для оснащення режимних 
приміщень, пально-мастильних
матеріалів та інших матеріально- 
технічних засобів для: 
потреб оперативно-службово
діяльності регіональної оперативно 
групи УСБУ, що діє в район 
проведення антитерористичноі
операції, операції об’єднаних сил; 
проведення контррозвідувальних 
заходів з метою запобігання, 
виявлення, припинення і розкриття 
розвідувально-підривної діяльності 
проти України юридичними та 
фізичними особами, які знаходяться на 
території Вінницької області

о<чогчІ40
огч

УСБУ Обласний
бюджет 7150 450 450 450 5400 400

Забезпечення 
виконання 

завдань в зоні 
проведення 
АТО, ООС. 
Створення 

належних умов 
для проведення 
контррозвідува 
льних заходів 

УСБУ

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



Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних 
умов щодо ефективного виконання 
завдань з охорони громадського

---

в/ч 3008 5340

.

950 1370 1260 850 910

в/ч 3028 6560 950 2460 1240 990 920
порядку, відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання 
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, господарських та 
інших споруд, приміщень (місць) 
зберігання озброєння, техніки,

о
40

<

через КЕВ 
м. Вінниця

Обласний
бюджет 8500 1000 1600 3400 1500 1000

*
'м в/ч 

А 1619 6655 1000 2655 1000 1000 1000

зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення відновлювальних робіт

в/ч А1231

Обласний
бюджет 1700 200 200 900 200 200

техніки, озброєння та спеціальних 
засобів, увічнення пам’яті загиблих 
військовослужбовців.

Закупівля обладнання, засобів

Бюджет 
м. Вінниця 500 100 100 100 100 100 Підвищення

о
счо

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

боєготовності 
військових частин

3.1.5.1 зв язку, інших матеріально-технічних та 
спеціальних засобів і майна для 
військових частин та підрозділів, які 
виконують завдання в зоні АТО з метою 
удосконалення системи управління.

Придбання комп’ютерної, авто
мобільної та спеціальної техніки для 
учасників програми. Забезпечення 
службовим житлом військово
службовців, які брали участь в 
проведені антитерористичної операції 
на сході України

гч1чо
о
04

і̂-

через 
КЕВ 

м.Вінниця Обласний
бюджет

1200 - 100 500 500 100
та їх готовності 

до захисту 
території та 

забезпечення 
правопорядку<

у
в/ч А 1445 1600 400 300 300 300 300

"ю
в/ч А 1445

Бюджет
Калинівського

району
250 50 50 50 50 50

04.т——<

<

через 
КЕВ 

м.Вінниця
Обласний
бюджет

3400 - - 1200 1100 1100

в в/ч А 1119 4750 950 950 950 950 950

в/ч А0215 
(через в/ч А0549)

Обласний
бюджет 1200 - 300 300 300 300

в/ч А2287 (через 
КЕВ м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1600 - - 1000 300 300

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку



3.2.4 Боротьба з рецидивною злочинністю

3.2.4.5

Проведення поточного та капітального 
ремонту будівлі, приміщень, 
придбання автотранспорту (автобуса), 
спеціальних засобів, обладнання, 
майна, комп'ютерної техніки, меблів з 
метою створення належних умов для 
несення служби, проведення занять 3 
бойової підготовки та забезпечення 
виконання завдань за призначенням 
воєнізованого формування на базі 
державної установи «Вінницька 
установа виконання покарань (№1)»

20
16

-2
01

7

ЦЗМРУзГІВКП
таП Обласний

бюджет 1650 -

І

450 600 600

Запобігання та 
припинення 

злочинів 
терористичної 

спрямованості в 
установах 
виконання 
покарань, 

забезпечення 
безпеки 

громадян

3.2.16 Протидія кібернетичним злочинам

3.2.16.1

Проведення капітального та поточного 
ремонту приміщень управління за 
адресою: м. Вінниця, вул. 
В.Чорновола, 5.
Закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих, придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів), закупівля канцтоварів та 
паперу, придбання інших матеріально- 
технічних засобів тощо.
Поточний ремонт за забезпечення 
пально-мастильними матеріалами, 
запасними частинами службового 
автотранспорту

20
16

-2
01

7

Подільське 
Управління 

Департаменту 
кіберполіції 

Національної 
поліції України, 
через Державну 
установу «Центр 
обслуговування 

підрозділів 
Національної 

поліції України» Обласний
бюджет 640 -

— /Ж

>
--------------------------------------------------------

320 320

Запобігання та 
припинення 

кіберзлочинів, 
забезпечення 

виконання 
завдань з 

профілактики 
правопорушень 
та боротьби зі 
злочинністю, 

створення 
належних умов 

праці, особового 
складу відділу

5---Я-.----------------



3,6 Посиленим ролі громадянського суспільства у зміцненні обороноздатності держави, забезпеченні безпеки та правопорядку

3.6.2 Пропагування та популяризація військової служби та роботи в правоохоронних органах

3.6.2.2

Виготовлення та розміщення плакатів, 
які пропагують та популяризують 
військову службу та роботу в 
правоохоронних органах та 
розміщення їх на рекламоносіях 
(білбордах, сітілайтах тощо). 
Організація та проведення 
інформаційної кампанії щодо 
супроводження заходів із 
популяризації військової служби

20
16

-2
02

0

ДІДтаКзГ, 
ОВК, ГУНП Обласний

бюджет 160 20 20 20 50 50

Покращення 
показників добору 

кандидатів для 
проходження 

військової служби 
за контрактом, 
забезпечення 

виконання заходів 
із призову 

громадян на 
строкову військову 

службу

3.6.2.3

Оплата послуг з виготовлення та 
розміщення інформаційних стендів 
(білбордів, сітілайтів тощо) для 
агітації, реклами та пропагування 
військової служби, заходів з 
організації та проведення 
інформаційної кампанії щодо 
популяризації військової служби

20
16

-2
02

0

ОВК, 
ДІДта КзГ Обласний

бюджет 220 35 35 50

/

50 50

Підняття 
авторитету 
людини у 

військовій формі.
Покращення 

показників добору 
кандидатів для 
проходження 

військової служби 
за контрактом, 
забезпечення 

виконання заходів 
із призову 

громадян на 
строкову 

військову службу

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


