
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №887

Ихрудня. 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про хід виконання 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», з метою реалізації в області завдань 
Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади з питань зміцнення обороноздатності 
України, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян, які визначені Комплексною оборонно-правоохоронною програмою 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 
відповідальність влади та громад», враховуючи висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації Вовченка С.Д. про хід виконання 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, взяти до відома (інформація додається).

2. Звернути увагу учасників Програми на необхідність своєчасного 
надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до неї, з урахуванням 
необхідності оігоилюднення відповідних погоджених проектів рішень не 
пізніше ніж за 20 робочих днів до проведення чергових сесій Ради.

3. Рекомендувати учасникам Програми надавати на розгляд обласній 
Раді пропозиції щодо спрямування коштів обласного бюджету _ на 
фінансування запланованих заходів, з урахуванням їх пріоритетності та 
значення для зміцнення обороноздатності України, захисту інтересів 
держави, життя, честі та гідності, прав та свобод громадян від злочинних 
посягань.

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 .).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 887

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

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

На виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 
питань зміцнення обороноздатності держави, захисту інтересів громадян від 
злочинних посягань та з урахуванням ситуації, яка склалась в Україні у 
зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України, та з 
метою недопущення ускладнення криміногенної обстановки, через 
реалізацію комплексу заходів, пов’язаної з реформуванням правоохоронних 
органів області, у 2016 році була розроблена Комплексна оборонно- 
правоохоронна програма Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма), 
яка затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 35.

Протягом терміну дії Програми в 2016-2019 роках до неї вносились 
відповідні зміни та доповнення, що було пов’язано з необхідністю 
конкретизації визначених нею завдань та забезпечення реалізації нових, які 
виникали з урахуванням ситуації, що складалась в області в питаннях 
зміцнення обороноздатності, забезпечення законності та правопорядку на 
території Вінниччини.

Аналіз внесених до Програми змін свідчить про те, що внесення таких 
змін було продиктоване життям та пов’язане з необхідністю деталізації та 
конкретизації окремих заходів, в першу чергу тих, які пов’язані з питаннями 
зміцнення обороноздатності держави.

З початку дії Програми на виконання її заходів було спрямовано 65 
млн. 220 тис. грн., у тому числі: 

у 2016 році -  9 млн. грн.; 
у 2017 році -  13 млн. 850 тис. грн.; 
у 2018 році -  21 млн.820 тис. грн.; 
станом на 08.10.2019 року -  20 млн. 550 тис. грн.

За інформацією, яка надійшла від учасників Програми, кошти, які були 
спрямовані на виконання запланованих заходів використані в першу чергу 
на забезпечення участі відповідних військових підрозділів та підрозділів 
правоохоронних органів в операції об’єднаних сил на сході України та у 
заходах, пов’язаних з підготовкою до такої участі у ці операції, проведення 
заходів з удосконалення територіальної оборони області, забезпечення 
дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, а



також для підвищення рівня боєготовності військових частин та підрозділів, 
які розташовані на території області.

Завдання, що виконувались в області у 2019 році завдяки 
реалізації заходів Програми

В умовах проведення збройної агресії Російської Федерації проти 
України Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини у 2019 
році була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань 
оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду 
України.

З цією метою в області проводяться наступні заходи:
підготовки та удосконалення системи територіальної оборони області;
з підготовки території держави до оборони;
сприяння відбору громадян для проходження військової служби за 

контрактом;
забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;
з шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Виконання зазначених заходів проводилось за допомогою Комплексної 

оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», в якій 
чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з питань оборони, 
мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та свобод 
громадян.

1. Проведення заходів щодо підготовки
до територіальної оборони

На виконання Указу Президента України, наказу начальника 
Генерального штабу -  Головнокомандувача Збройних Сил України на 
території області здійснюються заходи щодо підготовки та ведення 
територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та 
забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони (далі -  ТрО).

Протягом 12-18 серпня 2019 року проведено командно-штабні 
навчання із окремою бригадою ТрО з практичним призовом 
військовозобов’язаних на управлінські посади до штабів бригади та 
батальйонів ТрО.

2. Підготовка території держави до оборони

Відповідно до стратегічної цілі -  виконання заходів з підготовки 
території держави до оборони -  в області організовано виконання вимог 
Положення про порядок підготовки території держави до оборони, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 
року № 214 дек.



В області розроблено та затверджено План підготовки території 
Вінницької області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції 
до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони 
відповідальності ОК “Південь”;

3. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження 
військової служби за контрактом

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил 
України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин -  в 
області проведено комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян для 
проходження військової служби за контрактом.

В результаті проведеної роботи в області відібрано та направлено до 
навчальних центрів 1203 особи, з якими укладено контракти для 
проходження військової служби, що складає 82% виконання планового 
завдання за три квартали 2019 року.

4. Забезпечення призову громадян України на строкову військову

На виконання Указу Президента України з метою забезпечення 
призову громадян України на строкову військову службу обласною 
державною адміністрацією опрацьовано План організації виконання Указу 
Президента України від 30 січня 2019 року № 22 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу 
у 2019 році» від 06 лютого 2019 року № 3819/1/1-19, схвалений на засіданні 
Кабінету Міністрів України 06 лютого 2019 року (протокол № 5).

З метою виконання зазначеного Указу Президента України в області 
проведена значна робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із 
підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на 
строкову військову службу.

В результаті спільних зусиль обласної та районних державних 
адміністрацій, військових комісаріатів області, Вінницьким обласним 
військовим комісаріатом призвано 843 особи, що складає 100% виконання 
планового завдання призову громадян області на строкову військову службу 
в квітні-червні 2019 року.

5. Проведення заходів з шефської допомоги

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до 
Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам 
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України» та розпорядження голови 
облдержадміністрації, якими встановлено шефство над усіма військовими 
частинами, розташованими на території області. На виконання зазначених 
заходів облдержадміністрацією:

розроблено та укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані 
та затверджені плани шефства над військовими частинами, визначеними 
Указом Президента України та розпорядженням голови



облдержадміністрації;
внесено зміни до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 
відповідальність влади та громад», відповідно до яких за рядом військових 
частин, які дислокуються на території області та шефство над якими не 
передбачено Указом Президента України закріплені відповідні органи 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

На реалізацію заходів, визначених Указом Президента України, 
розпорядженням голови облдержадміністрації у 2019 році підшефним 
військовим частинам та правоохоронним органам в першу чергу тим, які 
беруть участь в антитерористичній операції на сході України станом на 08 
жовтня 2019 року спрямовано з обласного бюджету 20 млн. 550 тис. грн.

Таким чином, аналіз ходу виконання Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад» свідчить про те, що 
вона є дієвою, а виконання її заходів дозволяє реально впливати на стан 
обороноздатності держави та забезпечедня правопорядку на території 
області.

Заступник голови обласної Ради


