
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 854

26 вересня______ 2019 р. 39 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 
04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі

змінами)

Відповідно до пунктів 17-18 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, внести зміни в 
додаток 1 до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), а саме: збільшити 
план доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік на суму 
116 755,00 грн, у тому числі: по коду бюджетної класифікації 21110000 
«Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва» - на 116 755,00 грн.

1.2 Збільшити видатки спеціального фонду обласного бюджету 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації на загальну суму 116 755,00 грн, в тому числі 
за КПКВК 2417130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 116 755,00грн.

1.3 Зменшити бюджетні призначення бюджету розвитку спеціального 
фонду обласного бюджету Департаменту цивільного захисту обласної 
державної адміністрації на загальну суму 1 500 000,00 грн (джерелом покриття, 
яких був вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету, який 
утворився станом на 01.01.2019 року) та відновити його за ККФБ 208200 
«Внутрішнє фінансування за типом кредитора на кінець періоду», одночасно за 
типом боргового зобов’язання на кінець періоду ККФБ 602200 на суму 
1500 000,00 грн.

Директор департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації



Збільшити бюджетні призначення загального та бюджету розвитку 
спеціального фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації за КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів» на суму 2 500 000,00 грн для В/ч А1445 -  50 000,00 грн, В/ч А1445 
(через КЕВ м.Вінниця) -  150 000,00 грн, Вінницькому окружному 
адміністративному суду -  300 000,00 грн, Управлінню СБУ у Вінницькій 
області -  500 000,00 грн, В/ч А0310 (через КЕВ м.Вінниця) -  500 000,00 грн, 
Могилів-Подільському прикордонному загону -  320 000,00 грн, В/ч 3008 
Національної гвардії України -  300 000,00 грн, КЕВ м.Вінниці -  380 000,00 грн 
на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад", фінансування здійснити за рахунок вільного 
залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який утворився станом 
на 01.01.2019 року, фінансування здійснити за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду обласного бюджету, який утворився станом на 
01.01.2019 року.

2. Фінансування видатків, визначених підпунктом 1.2 цього рішення, 
здійснити за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду 
обласного бюджету відповідно до додатку 1 цього рішення, підпункт 1.3 за 
рахунок вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету, який 
утворився станом на 01.01.2019 року.

3. Згідно із підпунктами 1.1-1.3 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 
рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про 
обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами) відповідно до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 
цього рішення.

4. Затвердити зміни до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), 
внесені розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за 
погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм, а саме:

- від 13 червня 2019 року № 449 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 20 червня 2019 року № 459 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 11 липня 2019 року № 491 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

- від 07 серпня 2019 року № 593 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік»;

5. Внести зміни до обласної Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на

Директор департаменту фінансів
В і н н н нь кої облдержадміністрації



2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 22 вересня 2016 року № 179 згідно з додатком 7.

6. Внести зміни до Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 
2017 року №310 згідно з додатком 8.

7. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження (Ковальов А.Є.) та з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІИНИК

Директор департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації Копачевський М.А



ЗМІНИ
у додаток 1 "Доходи обласного бюджету на 2019 рік” до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликанння від 04 грудня 2018 року 

№703 ’’Про обласний бюджет на 2019 рік”

Додаток І
до рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 вересня 2019 року №

0 Р » )

Код Найменування доходів Разом Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього у т.ч.: бюджет 
розвитку

20000000 Неподаткові надходження 116 755,00 0,00 116 755,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 116 755,00 0,00 116 755,00

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва 116 755,00 116 755,00

Разом доходів 116 755,00 0,00 116 755,00 0,00

Заступник і о л о і і и  обласної Ради І. В. Хміль



Додаток 2
до рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 26 вересня 2019 року № <іб̂

Джерела фінансування обласного бюджету на 2019 рік
______________ _ _̂____________________________________________________________________________________ ( ФН.)

Код Назва Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за типом кредитора 563 751 691,33 297 321 088,40 266 430 602,93 231 092 929,70

200000 Внутрішнє фінансування 563 751 691,33 297 321 088,40 266 430 602,93 231 092 929,70

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 563 751 691,33 297 321 088,40 266 430 602,93 231 092 929,70

208100 На початок періоду 565 846 035,70 296 720 735,27 269 125 300,43 233 787 626,90
208200 На кінець періоду 2 094 344,37 549 646,87 1 544 697,50 1 544 697,20

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 1 150 000,00 -1 150 000,00 -1 150 000,00

Всього за типом боргового зобов’язання 563 751 691,33 297 321 088,40 266 430 602,93 231 092 929,70

600000 Фінансування за активними операціями 563 751 691,33 297 321 088,40 266 430 602,93 231 092 929,70

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 563 751 691,33 296 171 088,40 267 580 602,93 232 242 929,70

602100 На початок періоду 565 846 035,70 296 720 735,27 269 125 300,43 233 787 626,90
602200 На кінець періоду 2 094 344,37 549 646,87 1 544 697,50 1 544 697,20

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 1 150 000,00 -1 150 000,00 -1 150 000,00

Заступник голови обласної Ради /^ ^ П в .Х м іл ь



Додаток № З 
лі> рішення 39 сесії обласної Рили 7 скликання 

віл 26 вересня 2019 року .V-

ш ін и
у додаток 3 "Розподіл видаї ків обласної о бюджету на 2019 року" до рішений 36 сесії обласної Ради 7 скликавшій від 04 і рудий 2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

О р н і

Ки ї іі|н»; риМІЮІ 
КіІІІСИфіКІЩІЇ

кре/шгуїшшім
місцсних
Аюджсіін

Код 
11ІК1ІКМ

ь

Кол
ФКНКІіКї

КІЖ

Найменування головного розпорядника, 
відповідальної и ніікопавця, бюджсімої прої рами або 

напряму видатків 
и ідно < типовою нідомчою/ТПКИКМЬ / 

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього видатки

споживаним

» них
видатки
розвитку’ Усього

у юму числі 
бюджсі розвитку

видатки
споживання

3 них

«идшнкії
розвиткуоплата праці

комунальні 
иослу і и та 
енергоносії

оплат праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

24(10000
Д епартам ент аі ропромислового розвитку, екології та  

природних ресурсів О Д А
116 755,00 116 755,00 116 755,00

2410000
Департамент агропромислового розвитку, екологи та 

природних ресурсів ОДА
116 755,00 116 755,00 116 755,00

2417100 710(1
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 

мисливство
116 755,00 116 755,00 116 755,00

2417130 7130
0421

/160101
Здійснення заходів із землеустрою 116 755,00 116 755,00 116 755,00

2900000 Департам ент цивільного захисту О Д А -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

2910000 Департамент цивільного захисту ОДА -1 500 000.00 • 1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

2918200 8200 Громадський порядок і а безпека -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

-1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

Джерелом покриття даних видатків с вільний залишок коштів загального 
фонду обласного бюдж ету, який утворився станом на 01.01.2019 року

-1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

3700000 Д е п а р та м е н т  ф ін ан сів  О Д А 2 150 ()00,(Ю 2 150 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 2 500 000,00

3710000 Департамент фінансів ОДА 2 150 000,00 2 150 000,00 350 000,00 .350 000,00 350 000,00 2 500 000,00

3719000 900(1 Міжбіоджеі ні трансферти 2 150 000,00 2 150 000,00 350 000,00 350 000.00 350 000,00 2 500 000,00

3719800 980(1 0180
Субвенція і місцевою бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку ріт іонів

2 150 000.00 2 150 000.00 350 ооо.оо 350 000,00 350 000,00 2 500 000,00

3719800 9800 0180

на виконання заходів Комплексної оборонно 
правоохоронної програми Вінницької 
області на 2016-2020 роки "Безпечна 
Вінниччина - взагмна відповідальність влади 

та громад"

2 150 000,00 2 150 000,00 350 000,00 350 ООО.ОО 350 000,00 2 500 000,00

КЕВ к. Вінниця т> ооо.оо 3X0 000,00 380 000.00

Військова частина ЗІЮЯ Пацгвардії України ІОН 000.00 300 000.00 300 000,00
В/ч А 1445 50 000,00 50 1100,00 50 000,00 50 000.00
В/ч Л І445 (через КЕВ м.Вінниця) 150 000.00 150 000.00 150 000.00
В/ч /НІМО (через КЕВ м.Вінниця) 500 000,00 500 000.00 500 000.00
Вінницький ик/ц.ж иий адміністративний суд 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Могиліч-Подільський Прикордонний загін 320 000,00 320 000.00 320 000,00
Управління < 7>Л і Вінницькій поки ті 500 000,00 500 000.00 500 000,00

Всього г і5(> ооо.оо 2 150 (Ю0.00 -1 03.3 245.00 -1 І5В0Ш).0В 116 755,00 -1 150 000,00 I I 16 755,00



ЗМІНИ

V додаток 5 "Міжбюджетні трансферти Вінницького обласного бюджету на 2019 
рік” до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликанння від 04 грудня 2018 року 

№703 "Про обласний бюджет на 2019 рік”

Додаток № 4
до рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 вересня 2019 року № *$5 4

(грн.)

Код бюджету
Назва місцевого бюджету 

адміністративно- 
територіальної одиниці

Трансферти іншим бюджетам

субвенції

усього

загального фонду 
на:

спеціального 
фонду на:

на виконання проірам  
соціально-економічного 

розвитку регіонів

на виконання 
проірам  соціально- 

економічного 
розвитку регіонів

1 2 3 4 5

Державний бюджет 2 150 000.00 350 000.00 2 500 000.00

Всього 2 150 000,00 350 000,00 2 500 000.00

Заступник голови обласної Ради



ЗМІНИ

у додаток 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році" до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликанмня від 04 грудня 2018 року
№703 "Про обласний бюджет па 2019 рік"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гри.

Додаток № 5
до рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 вересня 2019 року №

Код 
програмної 

класиф ікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бю дж етів і

Код
ТПКВКМ Б/
ТКВКБМС2

Код
ФКВКБ/
КТКВК

Назва головного розпорядника  
коштів

Найменування бю дж етн ої 
програми/підпрограми згідно з 

Типовою  програм ною  
класифікацією  видатків та 

кредитування м ісцевих бю дж етів

Найменування об'єкта в ідп ов ідн о  
д о  проектно-кош торисної 

докум ентації

Строк 
реалізац ії 

о б ’єкта (рік 
початку і 

заверш ення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

О бсяг видатків  
бю дж ету  
розвитку, 
гривень

Рівень  
б уд ів ел ь н о ї 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бю дж етного  
п еріоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2900000 Департамент цивільного захисту ОДА -1 500 000,00
2910000 Департамент цивільного захисту ОДА -1 500 000,00
2918200 8200 Громадський порядок і а безпека -1 500 000,00

2918220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення

- капітальні видатки - І  500 000,00

Заходи Комплексної оборонно- правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність впади та громад»

- /  500 000,00

3700000 Департамент фінансів ОДА 350 000,00
3710000 Департамент фінансів ОДА 350 000,00
3719000 9(И)0 Міжбюджетні трансферти 350 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція і місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічної о 
розви тку регіонів

350 000,00

3719X00 9800 0180

на виконання заходів Комплексної 
оборон і ю-і іравоохорон і іої програм и 
Вінницької області на 2016-2020 роки 
"Безпечна Вінниччина - взаємна 
відповідальність влади та громад"

- капітальні видатки 350 000,00

В/ч А 144 5 50 000.00
Вінницький окружний адміністративний суд 300 000.00

Всього -1 150 000,000



ЗМІНИ
у додаток 7 "Розподіл витрат місцевого бюджету па реалізацію місцевих/регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного 

бюджету у 2019 році” до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликапння від 04 грудня 2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

Додаток № 6
до рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання

від 26 вересня 2019 року № 451)

Код 
програмної 

класифікації 
нила і кін та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Т ІІК В К М Ь

Код ФК'ВКК

Найменування головного роикірилннка місцевою 
бюджету/ відповідального виконавця,найменування 

бюджетної програми/підпрограми 
її ілно і Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/реї іональної програми

Даіа та номер документа, 
яким татверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

2900000 Департамент цивільного захисту ОДА ■ 1 500 000,00 -І 500 000,00 -1 500 000,00

2910001) Департамент цивільного захисту ОДА - /  500 000,00 - /  500 000,00 - /  500 000,00

241X200 8200 Гром адський порядок і;і безпека -1 МІ» 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

2918220 8220 03X0
Заходи та роботи і мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

Комплексна оборонно-правоохоронна нрої рама 
Вінницької області на 2016-2020 роки "Безпечна 
Віннниччина - взаємна відповідальність влади та 
іромади"

-1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

3700000 Департамент фінансів ОДА 2 500 000,00 2 150 000,00 350 000,00 350 000,00

.1710000 Департамент фінансів ОДА 2 500 000,00 2 150 000,00 350 000,00 350 000,00

3719X00 9800 01X0
Субвенція і  місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання нрої рам соціально-економічного 
розвитку реї іонів

Комплексна оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016- 
2020 роки "Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та 
громад"

2 500 000,00 2 150 000,00 350 000,00 350 000,00

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль

/0
І



Додаток 7 
до рішення 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 26 вересня 2019 року № £ 5 ^

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

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2 0 1 7 -2 0 2 1  роки
(нова редакція)

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

виміру
Вихідні

дані
Витрати но роках (тис. грн.) Всього ІІО 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

1 У досконалення  
ор ган ізац ії управління  
заходам и захисту  
населення і територій  
від надзвичайних  
ситуацій техногенного та  
природного характеру

6702,11 8 552,11 8 652,11 8 552,11 8 592,11 41 050,55 Підвищення
функціональної

готовності
органів

управління
цивільного

захисту

1.1 Проектування та 
створення 1-ї черги 
регіональної
автоматизованої системи 
централізованого 
оповіщення населення (з 
урахуванням утворення 
спроможних
територіальних громад, 
що створюються 
відповідно до Закону 
України «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад» )

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення

Існуюча 
система станс 

обмежено- 
непридатною 
із введенням 

цифрових 
каналів і АТС

3 727,11 3 227,11 1710,11 3 227,11 3 167,11 16 575,55 Створення 
сучасної 

обласної системи 
оповіщення із 

запровадженням 
сучасних 

технологій

1



№
з\н II н з н а з а х о д і  в Одиниця

виміру
Вихідні

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

розділах
Очікуваний

результат
2017 20IX 2019 2020 2021

Виготовлення проектної 
документації на 
впровадження типового 
комплексу регіональної 
автоматизованої 
системи
централізованого 
оповіщення населення

3 727,11 3 727,11 Впровадження
типового
комплексу

регіональної
автоматизованої

системи
централізованого

управління

Розгортання регіональної 
автоматизованої 
системи
централізованого 
оповіщення населення

3 227,11 1710,11 3 227,11 3167,11 12848,44 Введення в дію 
сучасної обласної 

системи 
оповіщення із 

запровадженням 
сучасних 

технологій
1.2 Утримання 

внутрішньообласної 
системи оповіщення, 
міського та позаміського 
запасних пунктів 
управління
облдержадм і і пстрації, 
забезпечення публічної 
безпеки та протидії від 
протиправних посягань

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення, 

запасні 
пункти 

управління 
облдержадм і 

н iciрації

2 000,0 4 500,0 6 017,0 4 500,0 4 500,0 20 000,0 Забезпечення 
функціонування 

системи 
оповіщення, 

запасних пунктів 
управління 

облдержадмініст
рації, публічної 

безпеки та 
протидії від 

протиправних 
посягань

1.3 Створення єдиної 
інформаційної 
інфраструктури 
Департаменту цивільного 
захисту та

Єдина
мережа

Відсутні 650,0 550,0 650,0 550,0 650,0 3 050,0 Створення 
сучасної обласної 

системи 
оповіщення із 

запровадженням



№
з \ і і

Н а з в а  з а х о д і в Одиниця  
виміру

Вихідні
дані

Ви трати но роках (тис. грн.) Всього по 
розділах

Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021

рай держадміністрацій, 
міст обласного значення, 
постійний розвиток її 
можливостей

сучасних 
ІР-технологій, 

проведення аудіо 
селекторів 3 

керівним складом 
органів 

управління 
цивільного 

захисту області
1.4 Запровадження заходів, 

спрямованих на 
удосконалення системи 
оповіщення населення, 
яке мешкає у зонах 
можливого 
катастрофічного 
затоплення, ураження від 
розльоту ракет і 
босприпасів при 
виникненні ПС та об'єкті 
зберігання боєзапасу МО 
України

2 зони 
катастроф і чног 

о затоплення 
(52 населених 

пунктів)
1 арсенал МО 

України

Встановлено 
апаратуру 

оповіщення 
на 60 % 

сільських 
АТС у зонах 
затоплення

325,0 275,0 275,0 275,0 275,0 1 425,0 Своєчасне 
інформування 

населення, 
яке мешкає 

у зонах 
катастрофічного 

затоплення га 
ураження від 

розльоту ракет та 
боєприпасів, які 
зберігаються на 

арсеналі МО 
України

- запровадж ення 
системи оповіщення за 
допомогою СМС  
повідомлень

Спеціальна 
ПЕОМ 

і програмне 
забезпечення

Відсутні

/5 0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 Скорочення часу 
на оповіщення 
населення та 
можливість 

доведення 
інформації до 

людей з вадами 
слуху



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця Вихідні Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результатв иміру дані
2017 2018 2019 2020 2021

- удосконалення та 
ремонт системи  
оповіщення у  населених 
пунктах в зонах 
мож ливого  
катастрофі чного 
затоплення

1 Іаселених 
пунктів - 52

Потребують 
модернізації і 

ремонту

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Підтримання 
апаратури 

оповіщення у  
працездатному 

стані

- удосконалення та 
ремонт апаратури 
оповіщення населення в 
зоні ураж ення від 
арсеналу МО України

Комплектів -32

Потребують 
модернізації і 

ремонту

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 Підтримання 
апаратури 

оповіщення у  
працездатному 

стані

2 У доск он ал ен н я  систем и  
п р о г н о зу в а н н я ,зб о р у  та  
ан ал ізу  ін ф ор м ац ії щ одо  
причин виникнення  
надзвичайних ситуацій , 
запровадж ення  
регіон альної 
м іж галузевої системи  
моніторингу з метою  
попередження їх 
виникнення

750,0 750,0 800,0 750,0 700,0 3 750,0 Скорочення 
термінів 

надходження 
інформації про 

виникнення 
надзвичайних 

ситуацій і 
прийняття 

рішення 
на її ліквідацію

2.1 Запровадження 
прогнозно-моделюючих 
комплексів, що 
забезпечують 
прогнозування розвитку 
та оцінку наслідків 
надзвичайних ситуацій 
на об'єктах підвищеної

250,0 300,0 350,0 300,0 250,0 1 450,0 І Ірогнозування 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій з мстою 

збереження 
життя та 
здоров’я 

населення



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

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього 110 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 202« 2021

небезпеки, транспорті, 
інженерних магістралях 
та водних об'єктах:
- розробка та 
впровадж ення 
програмного 
забезпечення 
прогнозування 
мож ливості виникнення 
НС, оцінки її  розвит ку та 
мож ливих наслідків (на 
кож ний вид Н С )

Програмна і 
апаратна 
частина

Відсутні 150,0 200,0 250,0 200,0 150,0 950,0 Зменшення
наслідків

надзвичайної
ситуації

- впровадж ення 
лі цензі йного програмного  
продукту за напрямами 
галузевих систем  
моніторингу

Програмна і 
апаратна 
частина

Існуючий
технічно

застарілий

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Впровадження
автоматизованих

систем
моніторингу

2.2 С творення,забезпечення 
функціонування та 
розвиток єдиної системи 
оперативно-чергової 
(диспетчерської) служби 
органів управління 
цивільного захисту та 
спроможних 
територіальних громад 
області

Єдина система Розрізнені
оперативно

диспетчерські
служби

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 Підвищення 
оперативності 

реагування 
аварійно- 

рятувальних 
служб при 
ліквідації 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій

2.3 Проведення прямого 
телефонного зв'язку 
оперативного чергового 
пункту управління 
облдержадміністрації з

Гелефонні лінії -  
16 пар, 

телефонний 
концентратор

Існують 
4 пари

200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 800,0 Своєчасне 
оповіщення і 

перевірка 
достовірності 

прийнятих

5



№
з \ і і

Н а з в а  з а х о д і в Одиниця
кмміру

Вихідні
дані

Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 
розділах

Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021

оперативними черговими 
(диспетчерами) обласних 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту

повідомлень

3 Здійснення заходів  
цивільного захисту  
населення і територій  
від наслідків  
надзвичайних ситуацій

1 350,0 16 650,0 7 900,0 7 900,0 7 850,0 41 650,0 Створення 
необхідних умов 
для збереження 
життя і здоров'я 

людей у 
надзвичайних 

ситуаціях
3.1 Інженерний захист 

гериторії області
1 100,0 1 400,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 10 300,0 Запобігання 

виникненню 
надзвичайної 

ситуації 
техногенного та 

природного 
характеру

проведення
противозсувних робіт в 
населених пунктах 
Ял т іл ь ського, Могил і в- 
Подільського, 
Мурованокуриловецького 
районах

Відсутні 800,0 1 400,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 10 000,0 Побудова 
закріплюючих 
конструкцій 

(підпорні стінки, 
влаштування 

лотків, кюветів)

ІІридбання спеціальних 
дренажних насосів для 
відкачування води у  тому 
числі з великих глибин

----

Комплектів
27

Відсутні 300,0 300,0 Для відводу 
дренажних, 

паводкових та 
грунтових вод з 

те риторі ї навколо 
підтоплених 

будинків, 
очищення 
колодязів

6



!

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

виміру
Вихідні

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

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

3.2 Забезпечення працівників 
територіальних 
формувань, 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту та 
особового складу пунктів 
управління 
облдержадміністрації 
засобами радіаційного та 
хімічного захисту

Комплектів

протигази 320 
штук,
респіратори
320 штук,
костюми
захисні 130
штук,
патрони
регенеративні
45 штук,
дозиметри-
радіометри -  20
штук,
прилади
хімічної
розвідки -  9
штук,
газоаналізатори 
-  4 штуки.

Відсутні 250,0 250,0 300,0 300,0 250,0 1 350,0 Забезпечення 
працівників 
територіальних 
формувань та 
спеціалізованих 
служб цивільного 
захисту засобами 
радіаційного та 
хімічного захисту 
підвищить їх 
готовність до дій за 
призначенням щодо 
захисту населення. 
Щорічне виконання 
становитиме:
2017 рік 15%,
2018 рік -  25 %,
2019 рік 30%,
2020 рік 20 %
2021 рік 10%

3.3 Знешкодження 
непридатних для 
використання хімічних 
засобів захисту рослин

2100 тонн Згідно з щорічним бюджетним запитом при формуванні 
обласного бюджету

Очищення
території
населених

пунктів

3.4 Забезпечення доступності 
захисних споруд для осіб з 
інвалідністью та інших 
маломобільних груп 
населення

за рахунок балансоутримувачів захисних споруд

виконання 
Конвенції О О І1 
про права осіб з 

інвалідністю

3.5 Завершення
відновлювальних робіт та 
виплата матеріальної 
допомоги населенню за 
самостійно придбані 
будівельні матеріали на 
відновлення

Калинівська , 
В інницька РДА

Відсутні 10 000,0 10 000,0 Закриття 
надзвичайної 

ситуації, яка, яка 
сталась 26 

вересня 2017 року 
в м. Калинівка 

під час вибухів па 
48 арсеналі



№
з\п 11 а з к іі з а х о л і к Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. і рн.) Всього ІІО 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
пошкоджених
домогосподарств та інші
цілі

М іністерства  
оборони України

3.6 Заходи із запобігання та 
ліквідації наслідків 
можливих надзвичайних 
ситуацій техногенного, 
природного, соціального 
та военного характеру

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 20 000,0 Запобігання 
виникненню та 

ліквідація 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій 

техногенного та 
природного 
характеру

4 Удосконалення системи 
оперативного реагування 
на надзвичайні ситуації

1 075,0 500,0 445,0 70,0 70,0 2 160,0 Підвищення рівня 
зперативності при 

реагуванні 
на надзвичайні 

ситуації
4.1 Удосконалення 

(модернізація) робочого 
місця оперативного 
чергового пункту 
управління обласної 
державної адміністрації

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 Всебічне 
забезпечення 

робо ти 3 
пункту 

управління 
облдержадмініст 

рації в місці 
постійної 

дислокації
- впровадження 
автоматизованого 
робочого місця для 
модерні зації робо чого 
місця он ерат ивного 
чергового пункту 
управління
облдерж адміністрації

комплект - 2

Існуючі
технічно
застаріли

70,0 70,0 Забезпечення
ефективності

та
оперативності 

роботи 
оперативного 

чергового пункту 
управління

8



№
з \ і і

Н а з в а  з а х о д і в Одиниця 
ви міру

Вихідні
дані

Ви грати по роках (тис. гри.) Всього ІІО 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
- переоснащення 
сучасною інформаційно- 
довідковою, контрольною  
та зв'язковою  
апаратурою робочого 
місця оперативного 
чергового пункту 
управління
облдерж адміністрації

комплект - 2 Відсутні

70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

Забезпечення 
ефективності та 

оперативності 
роботи 

оперативного 
чергового пункту 

управління

4.2 Забезпечення роботи 
керівника робіт з 
ліквідації надзвичайної 
ситуації та оперативної 
групи
облдержадміністрації 
спеціальним 
автомобільним 
транспортом, спеціальним 
штабним наметом, 
засобами зв’язку та 
індивідуального захисту, а 
також переносною 
комп'ютерною технікою і 
вимірювальними 
приладами для 
забезпечення роботи у 
зоні виникнення 
11 а д з в и ч а й н ої с итуац ії:

1 005,0 430,0 375,0 1 810,0 Забезпечення 
роботи керівника 
робіт з ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 

оперативної групи 
ОДА в районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

забезпечення спеціальним  
автомобілем - 
позашляховик

позашляховик Відсутні

820,0 820,0 Оперативна 
доставка 

керівника робіт у 
ліквідації



№
з\н Н а з в а  з а \  о д і  в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Ви грати п» роках (тис. гри.) Всього 110 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
надзвичайної 
ситуації та 

оперативної групи 
ОДА в районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

- забезпечення 
портативними 
радіостанціями

Комплектів - 6
Існуючі

технічно
застаріли

10,0 10,0 Організація 
зв 'язку членам 

оперативної групи 
ОДА

- оснащення сучасним  
переносним ПЕОМ та 
відеознімальної техніки (омплектів -  10, 

Відеокамера - 1

Існуючі
технічно
застаріли

250,0 200,0 450,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт 
з ліквідації 

надзвичайної 
ситуації

забезпечення оперативної 
групи
облдерж адміністрації 
вимірювальними 
приладами для 
забезпечення роботи у  
зоні виникнення 
надзвичайної ситуації 
(дозиметри-радіометри 5 піт, 
прилади хімічної розвідки 1 піт, 
газоаналізатор 1 шт.

Прилади,
комплекти Відсутні

60,0 60,0 60,0 180,0 Забезпечення 
роботи 

оперативної 
групи в районі 
надзвичайної 

ситуації в районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

- забезпечення членів 
оперативної групи 
облдерж адміністрації 
комплектами засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання, шкіри та

Комплектів -15 Відсутні

15,0 20,0 /5 ,0 50,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт з 
ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 
оперативної



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

виміру
Вихідні

дані
Витрати но роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
ізолюючі засоби органів 
дихання

групи ОДА

оснащення оперативної 
групи
облдерж адміністрації 
штабним наметом та 
майном для розгортання 
в складі пересувного 
пункту управління ГУ  
Д С Н С  області

Комплект Відсутні

100,0 100,0 100,0 300,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт з 
ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 
оперативної 
групи ОДА в 

районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

5 М атеріально-технічне  
забезпечення заходів з 
л іквідац ії наслідків  
надзвичайних ситуацій  
та організація  
життєзабезпечення  
потерпілого населення

5 245,0 5 895,0 6 945,0 7 695,0 7845,0 33 625,0 Матеріально- 
технічне 

забезпечення 
першочергових 

заходів нри 
ліквідації НС

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

Згідно із 
затвердженої 
номенклату

рою

2 000,0 1 800,0 1 800,0 2 800,0 2 800,0 11 200,0 Створення 
регіонального 

резерву 
матеріально- 

технічних засобів

5.2

. . . .  ......................

У тримання комунальної 
установи “ Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту та 
матеріальних резервів” ^

3 100,0 3 950,0 5 000,0 4 750,0 4 900,0 21 700,0 Своєчасне 
постачання 

матеріальних 
резервів для 

запобігання НС



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

виміру

\
Вихідні

дані
Витрати по роках (гис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
техногенного, 
природного, 
соціального і 

воєнного 
характеру та 
ліквідації їх 
наслідків, а 

також засобів 
індивідуального 

захисту 
населення

5.3 Придбання та ремонт 
існуючих польових кухонь 
для організації харчування 
бригад аварійно- 
рятувальних (аварійно- 
відновлювальних, 
аварійно-ремонтних) 
бригад спеціалізованих 
служб та потерпілого 
населення,

в тому числі:

145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 Організація 
харчування 

ліквідаторів та 
потерпілого 
населення 

при ліквідації НС

придбання Одиниць -  25 Відсутні КЮ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ремонт Одиниць - 2 7 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

6 1 Іокращення 
і н ф ор м ац і й н ої взає м од і ї 
між організаціями та 
установами причетними 
до вирішення завдань 
цивільного захисту, 
інформування керівництва
області, населення

____ - ................  . ..... - - ....... ;

165,0 165,0 165,0 170,0 170,0 835,0 Своєчасне 
доведення 

аналітичних 
матеріалів 
до органів 

виконавчої влади 
„Про стан 

техногенної та 
природної

12



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

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього 110 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
безпеки”

та
інформації про 
виникнення і 
розвиток НС

6.1

Підготовка
інформаційних бюлетенів 
про стан техногенної та 
природної безпеки, 
аналітичні матеріали з 
конкретних надзвичайних 
ситуацій:

Бюлетень Випускається 
двічі на рік

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0
Своєчасне 

інформування 
населення про 

стан техногенної 
та природної 

безпеки

- видання типографським  
способом щорічи их 
інформаційно- 
анал і т и чн их бюл стені в 
"Про стан т ехногенної 
та природної безпеки у  
Вінницькій області ” та 
навчально-методичних 
посібників щодо 
органі за ц ії цивіл ьного 
захисту для органів 
управління всіх рівнів

Методичні 
посібники 

та нам ’ятки 
для населення

Видаються 
відповідно 
до Плану 
видання 

літератури

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 Інформування 
про стан 

техногенної та 
природної 

безпеки області

6.2

Забезпечення 
своєчасного і 
достовірного 
інформування населення 
про загрозу та виникнення 
надзвичайної ситуації та 
перебіг подій у ході її 
ліквідації:

75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 385,0 Інформування 
населення про 

методи 
реагування у разі 

виникнення 
надзвичайних 

ситуацій

Т 7



№
Ли Н а з в а  з а х о  д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати но роках (тис. гри.) Всього 1ІО 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
- створення рубрики з 
питань цивільного 
захисту в місцевих 
друкованих виданнях

75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 385,0

7 Підготовка керівного 
складу цивільного 
захисту, органів 
управління і сил, 
навчання населення 
правилам  поведінки при 
загрозі чи виникненні 
надзвичайних ситуацій 
через засоби масової 
інформації, соціальну 
рекламу та проведення 
масових громадських 
заходів

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 390,0
Підвищення 

фахової 
підготовки 3 

питань 
цивільного 

захисту 
керівників 

органів місцевої 
виконавчої влади 

та органів 
місцевого 

самоврядування

7.1 Підготовка та проведення 
командно-штабних 
навчань, штабних 
тренувань з органами 
управління та силами 
районних (місцевих) 
ланок територіальної 
підсистеми єдиної 
державної системи 
цивільного захисту

4-5 навчань 
щорічно

І Іроводяться 
щорічно

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Практична 
підготовка 

керівного складу 
і фахівців органів 

виконавчої 
влади, органів 

місцевого 
самоврядування, 
діяльність яких 

пов’язана з 
організацією і 
здійсненням 

заходів 
цивільного 

захисту, 
керівників

14



№
з\п

II а з  в а з а х о д і в Одиниця
виміру

Вихідні
дані

Витрати по роках (тис. гри.) Всього ІІО 
розділах

Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021
підрозділів 

(служб, 
формувань) сил 

цивільного 
захисту та їх 

органів 
управління.

7.2 Сприяння громадським 
організаціям та рухам

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 Покращання 
взаємодії з 

громадськими 
організаціями

7.3 Забезпечення підготовки 
та участі команд області у 
змаганнях за програмою 
Всеукраїнського 
громадського дитячого 
руху “Школа безпеки” :

Обласні та 
районні 

змагання

11роводяться 
щорічно

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Проведення 
змагань «Школа 
безпеки» 1 раз на 

рік (районні, 
міський, обласний, 

Всеукраїнські 
етапи, якими буде 

охоплено 2300 
дітей), що дасть 
змогу виховання 

серед дітей та 
мо і і оді здорового 
способу життя, 

здобуття 
практичних 

навичок та умінь 
поведінки в 

екстремальних 
ситуаціях.

- сприяння підготовці та 
проведенню щорічних 
районних і обласного 
збору-змагання за 
програмою "Школа 
безпеки ”

Суддівство
змагань

Виїзд 
до місця 

проведення 
змагань

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

- всебічне забезпечення 
участі команди- 
переможця щорічного 
обласного збору-змагання 
у  Всеукраїнських зборах 
юних рятувальників

Виїзд 
команди 
до місця 
збору та 

проведення 
змагань

Проводяться
щорічно

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

15



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

виміру
Вихідні

дані
Витрати ио роках (тис. гри.) Всьоїо по 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

"Школа безпеки "
7.4 Розробка та підготовка до 

видання спеціальної 
літератури, відеопродукції 
з питань цивільного 
захисту та безпечної 
життєдіяльності

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 1 Іокращення 
рівня навчання з 

питань 
цивільного 

захисту 
працівників 

органів 
виконавчої влади 

та населення 
області

- видання типографським  
способом мет одичної 
літератури та 
довідкового матеріалу

Видасться для 
використання 

місцевими 
органами 

виконавчої 
влади

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Покращення рівня 
навчання з питань 

цивільного 
захисту 

працівників 
місцевих органів 
виконавчої влади 

та органів 
місцевого 

самоврядування
- видання типографським  
способом сезонних 
листівок, плакатів, 
брошур щодо 
попередж ення та 
інформування населення 
про порядок дій в 
екс’тремальних ситуаціях

Видасться 
для населення

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Покращення 
рівня навчання з 

питань 
цивільного 

захисту 
населення 

області

7.5 О рганізація проведення 
щ орічних змагань 
номерних постів 
радіаційного і хімічного 
спостереження та огляду 
- конкурсу захисних

Змагання,
огляд-конкуре 1 Іро водяться 

щорічно

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 1 Іідвищення 
рівня фахової 

підготовки 
особового складу 

постів, 
покращання стану

/ /  

& ■

1 6



№
з\п 11 а зв  а з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

дані 2017 2018 2019 2020 2021 резуль і а і

споруд захисних споруд

Всього по програм і: 15 365,11 32 560,11 24 985,11 25 185,11 25 305,11 123 400,55

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль



Додаток 8 
до рішення 39 сесії обласної 

Ради 7 скликання 
від 26 вересня 2019 року №

Внести зміни до Програми підвищення енергоефективності та зменшення 
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 
року №310 , а саме:

1) Частину 3 Програми «Мета програми» доповнити абзацом наступного 
змісту:

«Забезпечення за рахунок коштів обласного бюджету компенсації 
собівартості наданих послуг КП «Вінницяоблтеплоенерго» у зв'язку із 
несвоєчасним встановленням обласною Радою тарифів шляхом надання 
дотації, в межах коштів, передбачених обласним бюджетом».

2) Розділ Програми «Напрями діяльності та заходи регіональної 
Програми» доповнити п.6.:

№ Назва напряму П ерелік заходів Термін Виконавці Джерела Орієнто Очікуван
з/п діяльності Програми виконання фінансуван вані ий

(пріоритетні заходу ня обсяги результа
завдання) фінапсу  

вання 
(варгіст  

ь),
тис.грн.

т

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Забезпечення за Надати дотації з 2019-2022 Департамент Обласний 5000 Забезпече

рахунок коштів обласного бюджету житлово- бюджет ння
обласного бюджету КП комунального стабільної
компенсації «Вінницяоблтеплое господарства. роботи
собівартості нерго» для енергетики та комуналь
наданих послуг КП покриття витрат у інфраструктури них
«Вінницяоблтеплое зв’язку 3 облдержадмініс підприємс
нерго» у зв’язку із несвоєчасним трації, КП тв на час
несвоєчасним встановленням «Вінницяоблтеп проходже
встановленням тарифів на надання лоенерго» ння

1

тарифів. послуг 3 
теплопостачання.

осінньо-
зимового
періоду.

Заступник голови обласної Ради І.В.Хміль


