
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №826

26 червня_______2019 р. З& есія 7 скликання

Про хід виконання 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

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 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", з метою подальшого 
забезпечення належних умов захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, враховуючи 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації Вовченка С.Д. про хід виконання 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» (далі -  Програма), взяти до відома (інформація 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 А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 38 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 червня 2019 року 
№826

ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання 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

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" у 2016 році була розроблена обласна Комплексна 
програма 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 
(далі -  Програма).

Протягом терміну дії Програми в 2017-2018 роках до неї вносились 
відповідні зміни та доповнення, що було пов’язано з необхідністю конкретизації 
визначених нею завдань, забезпечення реалізації нових завдань у сфері захисту 
населення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталась 26 вересня 
2017 року в м. Калинівка під час вибухів на 48 арсеналі Міністерства оборони 
України.

З початку дії Програми на виконання її заходів з обласного бюджету було 
спрямовано 17 млн. 862 тис. 995 грн., у тому числі: 

у 2017 році -  7 млн. 398 тис. 600 грн.; 
у 2018 році -  8 млн. 853тис. 500 грн.; 
станом на 01 квітня 2019 року -  1 млн. 160 тис. 603 грн.
Інформація щодо спрямованих коштів у 2017 - 2018 роках в розрізі заходів 

передбачених Програмою відображена у таблиці нижче.



Обсяги коштів, спрямованих на виконання заходів Програми
у 2017 році

(станом на 01 січня 2018 року)

№
з/п

Заплановані заходи
цз

Обсяг коштів 
обласного 
бюджету, 

передбачених 
на

фінансування 
заходу згідно 

програми

Виділено 
фінансування 

програми у 
2017 році

Відсоток
виділених

асигнувань

Виконані заходи, 
передбачені програмою 

на 2017 рік

1 Утримання 
Комунальної 
установи 
«Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту 
та матеріальних 
резервів»

2891,4 2891,4 100 Утримання 
Комунальної установи 
«Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту та 
матеріальних 
резервів»

2 Підтримання у 
готовності мережі 
пунктів управління 
області та системи 
оповіщення

3054,2 3054,2 100 Підтримання у 
готовності мережі 
пунктів управління 
області та системи 
оповіщення

3 Інженерний захист 
території області 
(проведення 
противозсувних 
робіт в населених 
пунктах 
Ямпільського 
району)

800,0 800,0 100 Розроблено проектно- 
кошторисну 
документацію на 
проведення 
капітального ремонту 
захисної дамби 
урочища «Панасове» 
протяжністю 4 км. 
с. Велика Кісниця 
Ямпільського району 
Виконано роботи 
І етапу капітального 
ремонту захисної 
дамби урочища 
«Панасове» 
протяжністю 4 км. 
с. Велика Кісниця 
Ямпільського району



№
з/п Заплановані заходи ЦЗ

Обсяг коштів 
обласного 
бюджету, 

передбачених 
на

фінансування 
заходу згідно 

програми

Виділено 
фінансування 

програми у 
2017 році

Відсоток
виділених

асигнувань

Виконані заходи, 
передбачені програмою 

на 2017 рік

4 Утримання та
поповнення
регіонального
матеріального резерву
для запобігання і
ліквідації
надзвичайних
ситуацій згідно із
визначеною
номенклатурою

653,0 653,0 100 Придбання 
матеріальних засобів 
до регіонального 
матеріального 
резерву для 
запобігання і 
ліквідації наслідків 
надзвичайних 
ситуацій

Всього 7398,6 7398,6 100

Обсяги коштів, спрямованих на виконання заходів Програми
у 2018 році

(станом на 01 січня 2019 року)

№
з/п Заплановані заходи ЦЗ

Обсяг коштів 
обласного 
бюджету, 

передбачених 
на

фінансування 
заходу згідно 

програми

Виділено 
фінансування 

програми у 
2018 році

Відсоток
виділених

асигнувань

Виконані заходи, 
передбачені програмою 

на 2018 рік

1 3 4 5 6 7
1 Утримання

Комунальної установи 
«Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту та 
матеріальних 
резервів»

2802,3 2802,3 100 Утримання 
Комунальної 
установи 
«Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту 
та матеріальних 
резервів»

2 Підтримання у 
готовності мережі 
пунктів управління 
області та системи 
оповіщення

3956,5 3956,5 100 Підтримання у 
готовності мережі 
пунктів управління 
області та системи 
оповіщення



№
з/п Заплановані заходи ЦЗ

Обсяг коштів 
обласного 
бюджету, 

передбачених 
на

фінансування 
заходу згідно 

програми

Виділено 
фінансування 

програми у 
2018 році

Відсоток
виділених

асигнувань

Виконані заходи, 
передбачені програмою 

на 2018 рік

3 Інженерний захист 
території області 
(проведення 
противозсувних 
робіт в населених 
пунктах Ямпільського 
району)

1200,0 1200,0 100 Завершені роботи 
щодо капітального 
ремонту захисної 
дамби урочища 
«Панасове» 
протяжністю 4 км. 
с. Велика Кісниця 
Ямпільського району

4 Утримання та
поповнення
регіонального
матеріального резерву
для запобігання і
ліквідації
надзвичайних
ситуацій згідно із
визначеною
номенклатурою

894,6 894,6 100 Придбання 
матеріальних засобів 
до регіонального 
матеріального 
резерву для 
запобігання і 
ліквідації наслідків 
надзвичайних 
ситуацій

Всього 8853,5 8853,5 100

Завдання, що виконувались в області у 2017 - 2018 роках завдяки 
реалізації заходів Програми

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області 
у 2017 - 2018 роках була спрямована на ефективну реалізацію державної політики 
у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру в умовах ускладнення соціально-політичної обстановки та 
проведення ССО (АТО) на сході країни.

За 2018 рік в області згідно Державного Класифікатора зареєстровано 
З (три) надзвичайних ситуації місцевого рівня, з них 2 природного та 
одна техногенного характеру.

Порівняно з 2017 роком, в якому було зареєстровано 7 надзвичайних 
ситуацій, їх кількість зменшилась на 57 %.

Загальні збитки від наслідків надзвичайних ситуацій у 2017 році склали 
більше 94,5 млн. грн. (з них біля 50 млн. грн. збитки від надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру - вибухи на території військового складу в м. Калинівка 
та майже 42 млн.грн. збитки від надзвичайної ситуації природного характеру - 
сильний град в 5 районах області).

У 2018 році загальні збитки від надзвичайних ситуацій склали 
945 тис. 500 грн. (з них 50 тис. грн. витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації



техногенного характеру - падіння літака та 895 тис. 500 грн. збитки від 
надзвичайної ситуації природного характеру - захворювання свиней на 
африканську чуму).

У 2018 році відповідно до завдання - Підвищення готовності органів 
управління і сил цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення та 
ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в мирний 
час та особливий період в області проведено:

1. чотири командно-штабні навчання органів управління та сил цивільного 
захисту районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту у Літинському, Піщанському, Чечельницькому, 
Хмільницькому районах та місті Хмільник;

^  три штабних тренування органів управління територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій:

^  в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (14 лютого);
^  в складних умовах осінньо-зимового періоду (10 жовтня);
^  при переведенні територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим 
функціонування в особливий період (4-5 грудня);

2. два штабних тренування органів управління та сил цивільного захисту 
Калинівської та Вінницької районних ланок територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ на тему: “Дії органів управління та сил спеціалізованих служб 
цивільного захисту району з організації евакуації населення при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій на арсеналі зберігання ракет та 
боєприпасів Міністерства оборони України ”

3. дев’ять штабних тренувань органів управління та сил цивільного захисту 
районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на тему: “Дії органів 
управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району (міста) 
при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді ГЕС 
(ТЕС)” з розгортанням евакуаційних органів у Бершадському, 
Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Муровонокуриловецькому, 
Могилів- Подільському, Ямпільському районах та містах Ладижин, 
Могилів-Подільській;

4. Аналогічні заходи проводилися і протягом 2017 року.
Завдання щодо захисту населення і територій, організація робіт із 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного 
характеру вирішувалась шляхом координації діяльності органів виконавчої влади 
на території області, з цією метою у 2018 році було забезпечено 26 засідань 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій та розглянуто 45 питань, у 2017 році 
34 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій та розглянуто 49 питань.

У 2018 році з резервного фонду обласного бюджету було виділено 485 тис. 
грн. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури з метою попередження виникнення надзвичайної ситуації на 
КП «Вінницяоблводоканал».



Крім цього мешканцям с. Павлівка було надано 630 листів шиферу з складу 
регіонального матеріального резерву. У жовтні 2018 року була надана допомога 
мешканцям Ічнянського району Чергніговської області, що постраждали 
внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася 09 жовтня 2018 року під час вибухів 
на території 6 арсеналу МО України для чого було передано 730 листів шиферу та 
поліетиленову плівку.

У 2017 році з резервного фонду обласного бюджету було виділено 
6 мільйонів 68 тисяч 516 грн. на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій:

268 тис. 516 грн. - для забезпечення виконання заходів по локалізації та 
ліквідації Африканської чуми свиней в населених пунктах 
Мурованокуриловецького, Іллінецького, Барського, Козятинського районах.

З млн. грн. - на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків стихійного лиха (сильний град до 20 мм.) на території 
Козятинського, Крижопільського, Немирівського, Погребищенського, 
Тульчинського районів

2 млн. 800 тис. - Калинівській та Вінницькій райдержадміністраціям на 
ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 26 вересня 2017 року у 
місті Калинівка під час вибухів на 48 арсеналі Збройних Сил України та виплати 
матеріальної допомоги населенню за придбані будівельні матеріали на 
відновлення пошкоджених домогосподарств та інші цілі.

На завершення аварійно-відбудовних робіт будинків, які були пошкоджені 
внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 26 вересня 2017 року в м. Калинівка 
під час вибухів на 48 арсеналі Міністерства оборони України з обласного 
бюджету на початку 2018 року було виділено 1 154 тис. 896 грн. для виплати 
матеріальної допомоги населенню за придбані будівельні матеріали на 
відновлення пошкоджених домогосподарств та інші цілі.

Крім цього, відповідно до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання від 19 
липня 2018 року № 683 «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі 
змінами)» районному бюджету Калинівського району з обласного бюджету 
передбачено трансферт за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» на завершення аварійно-від новлювальних робіт та інших заходів, 
пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, яка склалась 26 вересня
2017 року у м. Калинівка Вінницької області в сумі 5 000 тис. грн.

Станом на 01 січня 2019 року 467 мешканцю с. Павлівка надана грошова 
адресна допомога на загальну суму 4 350,0 тис. грн. (з них 4283,0 тис.грн. -  
населення; 66,987 тис.грн. -  касові видатки пошти) та оплачено роботи з:

1. монтажу віконних блоків в житлових будинках с. Павлівка -  320,0 тис. грн.
2. аварійно-відновлювальних робіт та виготовлення проектно-кошторисної 
документації -  330,0 тис. грн.

Заплановані на 2018 рік роботи щодо інженерного захисту відповідних 
територій області, а саме завершення робіт з капітального ремонту захисної дамби 
урочища “Панасова” протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району 
на загальну суму 1 млн. 200 тис. грн. завершені повністю.



З метою поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до обласної Програми 
Комунальною установою "Вінницький обласний центр цивільного захисту та 
матеріальних резервів" (далі -  Комунальна установа) проведено закупівлю майна 
та обладнання, а саме:

У 2017 році:
1. дві дизель електростанції потужністю:

- 15 кВт - 139 тис. 600 грн.;
- 100 кВт - 453 тис. 900 грн.;

2. занурюваний дренажний насос - 59 тис. 500 грн.
Загальна сума -  653 тис. грн.
У 2018 році:

- генератор потужністю 3 кВт.;
- чотири мотопомпи для забрудненої води потужністю до 70 куб/м;
- високопродуктивну мотопомпу потужністю більш 80 куб/м;
- чотири твердопаливних печі для опалення, потужністю 11 кВт (дві) 

та 27 кВт (дві);
- драбина складна трьохсекційна;
- кутова шліфувальна машина;
- бензопила;
- пила дискова;
- перфоратор;
- електромолоток;
- плівка теплична в рулонах;
- лист азбестоцементний 8-ми хвильовий з кріпленнями (шифер) -  6 тис. шт.;

Загальна сума -  894,6 тис. грн.
Протягом 2017 року за рахунок коштів виділених на утримання 

Комунальної установи здійснювались наступні заходи:
1. З метою надання допомоги Авдіївській міській раді Донецької області в 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації придбано та передано будівельних 
матеріалів, одягу та майна на суму 263332,16 грн.;

Довідково: (плівка поліетиленова будівельна 1500x120x100 — 400 пог.м, плівка 
поліетиленова будівельна 1500x150x100 -  100 пог.м, саморізи 3,5x35 (упаковка 
1000 шт.) -  10 упаковок, цвяхи 2,2x30 (упаковка 0,5 кг) -  12 упаковок, цвяхи 2,0x40 
(упаковка 1 кг) -  18 упаковок; ОБВ-З плита 10x1250x2500 мм -3 0 0  шт.; білизна 
натільна утеплена -  300 шт., куртка утеплена -  200 шт., матрац 190x70 -  80 
шт., ковдра -  50 шт.) на суму 263332,16 грн.;

Оплачено транспортні послуги для їх доставки на суму 36 тис. грн.
2. З метою надання допомоги Балаклійській райдержадміністрації 

Харківської області в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації придбано та 
передано будматеріалів на суму 199 тис. 780 грн.

Довідково:
(плівка поліетиленова будівельна 1500x0,08 мм. — 1565 пог.м на суму 21910,00 

грн.; лист асбесто-цементний 8-ми хвильовий 1750 хііЗО  - 1155 шт на суму 
177870,00.грн.).



Видано військовій частині 3008 на перевезення учасників КШН дизельного 
пального - 305 літрів.

3. Для доставки гуманітарної допомоги підрозділам Міністерства оборони, 
Національної гвардії, Служби безпеки України у Вінницькій області та 
Національної поліції у Вінницькій області, які виконують свій професійний 
обов’язок по захисту кордонів на сході держави проведена оплата транспортних 
послуг на суму 60,1 тис. грн.

4. Розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт 5 складських 
будівель та проведений капітальний ремонт покрівель 2-х складських будівель на 
суму 752 тис. 970 грн.

5. Проведено технічне обстеження 6 складських будівель та складання 
паспортів їх технічного стану, страхування та ремонт автомобіля, придбання 
програмного забезпечення для здійснення електронної бухгалтерської звітності, 
ремонт та заправка оргтехніки -  41,8 тис. грн.

6. Придбано для потреб Комунальної установи технічних засобів, 
будматеріалів, пального, канцтоварів - 42,5 тис. грн. (бензин, дизпаливо, шифер, 
сканер, акумулятор, пожежні рукава, викидний патрубок, канцтовари).

7. Використано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  39,9 тис. грн.
8. Проведено оплату праці і нарахування на заробітну плату -  2 млн. 53тис.

грн.
Протягом 2018 року за рахунок коштів виділених на утримання 

Комунальної установи здійснювались наступні заходи:
Проведено капітальний ремонт складської будівлі на складі №1 

(м. Немирів) - 541,4 тис. грн.;
- Придбано для потреб Комунальної установи матеріали (пальне, канцтовари) -
11,6 тис. грн.;
- Оплачено послуги з:

S  поточного ремонту талей складу с. Ст.Прилука -  50,0 тис. грн.
S  страхування та ремонт автомобіля, придбання програмного 

забезпечення ремонт та заправка оргтехніки -  24,0 тис. грн.
- Оплата праці і нарахування на заробітну плату -  2 053,4 тис. грн.
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -  24,8 тис. грн.

Таким чином завдання у сфері цивільного захисту населення і територій 
області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
визначені у 2017 - 2018 роках в основному виконані.

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ


