
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №891

4 1 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):

- підпункти 3.1.4.1 та 3.1.4.2 пункту 3.1.4 «Посилення охорони та 
інженерне дооблаштування українсько-молдовського державного кордону» 
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;

- підпункт 3.2.13.1 та назву пункту 3.2.13 «Захист економіки» Розділу 3.2 
«Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку» викласти 
у новій редакції;

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

47-ррудня---------2019 р.



3. У всіх розділах Програми та додатках до неї слова «Департамент 
цивільного захисту облдержадміністрації», замінити словами «Департамент з 
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Вінницької обласної державної адміністрації» у відповідних 
відмінках.

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

5. 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 Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 41 сесії обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року 
№ 891

ЗМІНИТА 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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2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

3.1.4 Посилення охорони та інженерне до облаштування українсько-молдовського державного кордону

3.1.4.1

Інженерне облаштування 
центральної (придністровської) 
ділянки українсько-молдовського 
державного кордону в межах 
Ямпільського та Піщанського 
районів

20
16

-2
02

0 Прикордон
ний загін, 

Піщанська та 
Ямпільська РДА

Обласний
бюджет 1825

(1950)
450 150 450 325

(450)
450

Покращення умов 
додержання 

прикордонного 
режиму

л

Бюджет
Піщанського

району
100 20 20 20 20 20

Бюджет
Ямпільського

району
150 30 30 30 30 ЗО
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3.1.4.2

Облаштування будівель та споруд 
прикордонного загону з метою 
створення умов для несення служби 
та організації побуту особового 
складу прикордонного загону, 
зберігання та обслуговування 
техніки

20
16

-2
02

0 Прикордонний 
загін, Піщанськс 

та Ямпільська 
РДА

Обласний
бюджет

2875
(3000) 450 850 800 575

(450) 450

Створення 
належних умов 

для несення 
служби особовим 

складом 
прикордонного 

загону, 
підвищення 

боєготовності 
прикордонного 

загону

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 відновлення, 
реконструкції, капітального, 
поточного ремонту та забезпечення 
належного утримання 
адміністративного корпусу, 
казармено-житлового фонду, 
інженерних мереж, господарських та 
інших споруд, приміщень (місць) 
зберігання озброєння, техніки, 
зміцнення матеріально-технічної 
бази, проведення ремонтних, 
відновлювальних робіт техніки,

20
16

-2
02

0

в/ч 3008

Обласний
бюджет

5640 950 1370 1260 1150 910

Підвищення 
боєготовності 

військових частин 
та їх готовності до 
захисту території 
та забезпечення 
правопорядку

л і  ('
І ІІ/ми

в/ч 3028 6560 950 2460 1240 990 920

в/ч
 

А
16

19

через
КЕВ

мВІННИЦЯ

8500 1000 1600 3400 1500 1000

в/ч
А1619 6655 1000 2655 1000 1000 1000

в/ч А1231

Обласний
бюджет 1700 200 200 900 200 200

Бюджет 
м. Вінниця 500 100 100 100 100 100
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озброєння та спеціальних засобів, 
увічнення пам’яті загиблих 
військовослужбовців, придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів), придбання інших 
матеріально-технічних, спеціальних 
засобів та майна тощо.

Поточний ремонт та забезпечення 
пально-мастильними матеріалами, 
запасними частинами службового 
автотранспорту.

Придбання матеріально- 
технічних засобів, майна, 
спеціального обладнання та засобів, 
проведення робіт для забезпечення 
вибухопожежобезпеки, пропускного 
режиму, живучості військових 
частин.

Закупівля обладнання, засобів 
зв’язку, інших матеріально- 
технічних та спеціальних засобів і 
майна для військових частин та 
підрозділів, з метою удосконалення 
системи управління.

Придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації,

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

в/ч
 

А
14

45

через
КЕВ

М .ВІННИЦЯ
Обласний
бюджет

2200 - 100 500 800 800

в/ч 
А 1445 1600 400 300 300 300 300

в/ч 
А 1445

Бюджет
Калинівського

району
250 50 50 50 50 50

6П
ІУ

Ь
/я

через
КЕВ

М.ВІННИЦЯ
Обласний
бюджет

5200 - - 1200 2000 2000

в/ч
А1119 4750 950 950 950 950 950

в/ч А0215 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1200 - 300 300 300 300

в/ч А2287 
(через КЕВ м. 

Вінниця)

Обласний
бюджет 1600 - - 1000 300 300

ДЦЗ, через 
ВОЦ ЦЗ та 

М3

Обласний
бюджет 6000 - - 2000 2000 2000

й......

А

в̂
ч

А0
31 А

через
КЕВм.
Вінниця

Обласний
бюджет 2000 - - 1000 1000
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комплектуючих.

Придбання автомобільної та 
спеціальної техніки, для учасників 
програми. Забезпечення службовим 
житлом військовослужбовців, які 
брали участь в проведені 
антитерористичної операції на сході 
України

в/ч
А0310 600 - - - 300 300

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.13 Протидія організованій злочинності

3.2.13.1

Забезпечення належних умов 
праці та покращення 
матеріально-технічного 
оснащення новоствореного 
підрозділу з метою здійснення 
якісного супроводження 
процесів, що відбуваються на 
території області.
Придбання майна, спеціальних 
засобів, засобів зв'язку, пально- 
мастильних матеріалів та інших 
матеріально-технічних засобів 
для забезпечення оперативної 
діяльності управління

20
16

-2
02

0

Управління 
стратегічних 
розслідувань 
у Вінницькій 
області, (через 

Державну 
установу 
«Центр 

обслуговування 
підрозділів 

Національної 
поліції 

України»)

Обласний
бюджет 2000 - 500 500 500 500

Виявлення, 
попередження і 

припинення 
діяльності стійких 

суспільно- 
небезпечних 

організованих 
груп і злочинних 
організацій, які 
впливають на 

соціально- 
економічну та 
криміногенну 

ситуацію в 
державі та регіоні.

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



Додаток 2 
до рішення 41 сесії обласної Ради 

 ̂ 7 скликання 
від 17 грудня 2019 р. № 891

ПЕРЕЛІК
умовних скорочень, вжитих у Додатку до Програми

Скорочена
назва

Повна назва

АС Апеляційний суд Вінницької області
вмкцмо 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
ВОАС Вінницький окружний 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
ДЦЗ Департамент з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами, 
облдержадміністрації /

ДФС Державна фіскальна служба України у Вінницькій о б л а^  Ц



Скорочена
назва

Повна назва

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
УСР Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій 

області
УУТІ Управління Укртрансінспекції у Вінницькій області

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

Заступниц голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК


