
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №924

21 лютого 2020 р. 42 ■ псесія 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

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради 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):

- 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;

підпункт 3.2.2.1 пункту 3.2.2 «Протидія тероризму» розділу 3.2 
«Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку» викласти 
у новій редакції.

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 .Ф.).

від 11 лютого 2016 року № 35

Голова обласної Ради ^Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 42 сесії обласної Ради 
7 скликання від 21 лютого2020 року 
№ 924

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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Очікуваний
результат

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

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

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-службової 
діяльності регіональної 
оперативної групи УСБУ, що діє 
в районі проведення 
антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил;
- проведення контррозвідувальних 
заходів з метою запобігання;
- виявлення, припинення і
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Створення належних 
умов для проведення 
контррозвідувальних 

заходів УСБУ
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розкриття розвідувально- 
підривної діяльності проти 
України юридичними та 
фізичними особами, які 
знаходяться на території 
Вінницької області.

3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку
3.2.2 Протидія тероризму

3.2.2.1

Придбання військового майна, 
спеціального спорядження та 
засобів зв’язку для потреб 
спецпідрозділу УСБУ, а також 
суб’єктів боротьби з тероризмом в 
регіоні.
Створення тренувально- 
спортивного комплексу з метою 
забезпечення проведення навчань 
та тренувань спеціальних 
підрозділів, зборів спільних груп 
по боротьбі з тероризмом, 
підготовки оперативних груп, які 
задіяні в АТО.
Придбання спеціалізованого 
тренувально-спортивного 
оснащення для забезпечення без
перервного тренувального 
процесу з метою підвищення 
рівня фізичної підготовки
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3050 600 600 1500 - 350
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належного рівня 
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Забезпечення 
належної фізичної та 
фахової підготовки, 

спеціальних 
підрозділів, які 

виконують завдання 
на території АТО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оперативних груп, спеціальних 
підрозділів, які залучаються до 
виконання завдань в районі 
проведення ООС та боротьби з 
тероризмом.

Заступник голови обласної Ради І.ХМІЛЬ


