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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
_________________ 2018 р.

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, захисту інтересів держави, життя, честі та гідності, прав та свобод
громадян від злочинних посягань, які визначені Комплексною оборонноправоохоронною 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 оприлюднення 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 (Мазур Г.Ф.).
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК
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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 оборонноправоохоронна 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 2016-2018 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.
З початку дії Програми на виконання її заходів було спрямовано 43
млн. 400 тис. грн., у тому числі:
у 2016 році - 9 млн. грн.;
у 2017 році - 13 млн. 850 тис. грн.;
станом на 30.10.2018 року - 20 млн.550 тис. грн.
Інформація щодо спрямованих коштів у 2018 році в розрізі виконавців
Програми відображена у таблиці нижче.

Обсяги коштів, спрямованих на виконання заходів Програми
(станом на ЗО жовтня 2018 року)
Виконавці заходів
програми

№

з/п

Виділено
у 2018
році
(тис. грн.)

На оборону
1
2
3

В/ч 3008 (м. Вінниця)
В/ч 3028 (м. Калинівка)

4

В/ч А1619
(м. Гайсин)

5

6

безпосередньо для ОВК

О бласний військовий
ком ісаріат

через КЕВ м. Вінниця

800
0
1260
1240

через КЕВ м. Вінниця
безпосередньо для в/ч А 1619

В/ч А 1445 (с. Гущинці)

В/ч А 1119 (м. Калинівка)

3100
0

через КЕВ м. Вінниця

500

безпосередньо для в/ч А 1445

300

через КЕВ м. Вінниця

600

безпосередньо для в/ч А 1119

120

7

В/ч А 1231 (с. Гавришівка)

900

8

В/ч А0215 (Командування ПС ЗСУ)

300

9

в/ч А 2287 (через К Е В м. В інниця)

0

10

Вінницький зональний відділ військової служби правопорядку (ВСП)

200

11

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (ВМКЦ ЦР)

900

12

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

13

Департамент інформаційної діяльності облдержадміністрації

0

Підрозділ служби зовнішньої розвідки (м. Вінниця)

0

14

2080

12300

ВСЬОГО коштів на оборону

На охорону кордону
15

Могилів-Подільський
прикордонний загін

безпосередньо для прикордонного загону
через комун. Установу ВОЦЦЗ та МЗ

ВСЬОГО коштів на охорону кордону

1700
0

1700

На правоохоронну діяльність
16
17
18

ГУ Національної поліції у Вінницькій області
Управління патрульної поліції у Вінницькій обл.
Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту
економіки Національної поліції України

19

Управління поліції охорони у Вінницькій області

20

Управління СБУ у
Вінницькій області

безпосередньо для С БУ
«рез комун, установу ВОЦЦЗ та М3

2500
500
500
0
2450
0

21

Прокуратура області

22

Центрально-західне міжрегіональне управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

0

23

Управління спільної комунальної власності

0

500

№
з/п
24

Виконавці заходів
програми
Громадська організація «Паросток»

ВСЬОГО коштів на правоохоронну діяльність

Виділено
у 2018
році
(тис. грн.)
0

6450

На протидію незаконній міграції
25

Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області

0

На заходи щодо протидії злочинності серед неповнолітніх
26
27
28
29
30

Служба у справах дітей ОДА

На матеріально-технічне забезпечення діяльності судів
Територіальне управління судової адміністрації

100

Апеляційний суд Вінницької області
Вінницький апеляційний адмінсуд
Господарський суд

0
0
0
0

ВСЬОГО для судової гілки влади

0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

20550

За інформацією, яка надійшла від учасників Програми, кошти, які були
спрямовані на виконання запланованих заходів використані в першу чергу
на проведення заходів з удосконалення територіальної оборони області,
забезпечення участі відповідних військових підрозділів та підрозділів
правоохоронних органів в антитерористичній операції, операції об’єднаних
сил на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до такої участі у
цих операціях, а також для відновлення боєготовності тих підрозділів, які
брали у ній участь.
Завдання, що виконувались в області у 2018 році завдяки
реалізації заходів Програми
В умовах проведення збройної агресії Російської Федерації проти
України обласна державна адміністрація впродовж 2018 року докладала
максимум зусиль у вирішенні питань зміцнення обороноздатності держави.
Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини у 2018 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 проводилось виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної 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.
На виконання заходів цієї Програми, станом на 30 жовтня 2018 року,
було спрямовано 20 мли. 550 тис. грн., які використані в першу чергу на
забезпечення участі військових частин та підрозділів правоохоронних органів
в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції) на сході України та у

заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у цій операції, її забезпеченні, а
також для зміцнення матеріально-технічної бази військових частин,
підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов
несення служби їх особового складу.
1. Проведення заходів щодо підготовки
до територіальної оборони
Відповідно до Указу Президента України, наказу начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено
ряд організаційних та практичних заходів щодо підготовки до
територіальної оборони області.
Прийнято участь в організації та проведенні ряду командно-штабних
навчань та тренувань з територіальної оборони зокрема:
Відповідно до Указу Президента України, наказу начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України здійснено
ряд організаційних та практичних заходів щодо підготовки до
територіальної оборони області.
Впродовж року фахівцями облдержадміністрації спільно з органами
військового управління Збройних Сил України організовано та взято участь у
низці командно-штабних навчань і тренувань з територіальної оборони,
зокрема:
Під керівництвом начальника Генерального штабуГоловнокомандувача Збройних Сил України
Проведено п’ять командно-штабних тренувань та навчальні збори з
резервістами і військовозобов’язаними, призначеними до роти територіальної
оборони Жмеринського ОМВК.
Під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗС України
Командно-штабне
тренування
щодо
відпрацювання
планів
територіальної оборони в зонах відповідальності та підготовки
військовонавчених ресурсів, управління підготовкою і перегрупуванням
військових частин (підрозділів).
Під керівництвом командувача військ ОК «Південь»
Проведено три спільні штабні тренування та одноденні збори за темою:
«Порядок формування підрозділів територіальної оборони. Проблемні
питання щодо ведення територіальної оборони».
Під керівництвом військового комісара Вінницького обласного
військового комісаріату
Штабне тренування та два одноденних збора.
В результаті проведення зазначених командно-штабних навчань,
тренувань, занять та зборів:
підвищено рівень бойової готовності сил та засобів територіальної
оборони області;
удосконалено навички особового складу суб’єктів територіальної
оборони в практичному виконанні завдань територіальної оборони,

організації взаємодії та їх спільних дій;
вдосконалено (набуто) навички тих, хто навчався, з володіння
штатним озброєнням та військовою технікою, з виконання функціональних
завдань;
практично відпрацьовано управління діями сил територіальної оборони
в ході виконання завдань територіальної оборони.
2. Військова служба за контрактом
З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил
України щодо виконання обсягів відбору громадян на військову службу за
контрактом на Вінниччині проводився комплекс заходів щодо відбору
громадян для проходження військової служби за контрактом, а саме:
прийнято Спільне рішення військового комісара Вінницького
обласного військового комісаріату та голови Вінницької обласної державної
адміністрації на організацію виконання заходів щодо комплектування
Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом на 2018-2020
роки від 18 січня 2018 року №01.01-18/63;
видано доручення голови облдержадміністрації від 09 лютого 2018
року № 01.01-13/824 «Щодо питань призову громадян України на строкову
військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом»;
розгорнуто інформаційну кампанію щодо супроводження заходів із
популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом;
центрами зайнятості області проводиться великий обсяг роботи щодо
інформування громадян, які шукають роботу, з питань відбору, прийняття та
умов проходження військової служби за контрактом,
соціального та
правового захисту військовослужбовців та членів їх родин, в приміщеннях
обласного центру зайнятості, у відповідних секторах, розміщено надані
райвійськкоматами інформаційні матеріали з питань відбору, прийняття та
умов проходження громадянами України військової служби за контрактом;
органами управління освітою в області організовано систематичну
роботу з учнями щодо проведення роз’яснювальної роботи, підняття
престижу Збройних Сил України із залученням патріотично налаштованих
громадян та осіб, які проходили військову службу в зоні проведення
антитерористичної операції, операції.
В результаті спільних зусиль обласної та районних державних
адміністрацій, військових комісаріатів області Вінницьким обласним
військовим комісаріатом станом на 30 жовтня 2018 року відібрано та
направлено до навчальних центрів 1114 чол., з якими укладено контракти
для проходження військової служби.
Робота
щодо
комплектування
Збройних
Сил
України
військовослужбовцями за контрактом знаходиться на постійному контролі
обласної державної адміністрації.
3. Призов на строкову військову службу
На виконання Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на

строкову військову службу у 2018 році», розпорядження голови
облдержадміністрації від 05 березня 2018 року № 168 «Про проведення
чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2018
році», в області проводилися визначені заходи із призову громадян України
на строкову військову службу.
З метою надання допомоги військовим комісаріатам області у
своєчасному здійснені зазначених заходів головою облдержадміністрації
видано низку доручень та направлено відповідні листи керівникам
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
головам
районних
держадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади України.
В результаті спільних зусиль обласної та районних державних
адміністрацій, військових комісаріатів області завдання, визначені Указом
Президента України та відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів
України щодо призову громадян України на строкову військову службу
областю навесні 2018 року виконані на 100%.
З 01 жовтня поточного року в області проводяться заходи осіннього
призову громадян України на строкову військову службу.
Показники виконання планів призову:
план призову у квітні-травні 2018 року виконаний на 100% (підлягали
призову - 830 осіб, призвано - 830 осіб);
план призову у жовтні 2018 року - 100% (підлягало призову - 207 осіб,
призвано - 207 осіб).
На сьогодні в області продовжується осінній призов громадян України
на строкову військову службу, заходи якого знаходяться на постійному
контролі облдержадміністрації.
4. 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 2018 році підшефним
військовим частинам та правоохоронним органам в першу чергу тим, які
беруть участь в антитерористичній операції на сході України станом на 30
жовтня 2018 року спрямовано з обласного бюджету 20 млн. 550 тис. гри.,
зокрема:
на оборону
На виконання заходів Програми військовій частині А1619 м. Гайсин,
яка безпосередньо перебуває на лінії зіткнення в зоні проведення
антитерористичної операції на сході України, виділено 3 млн. 100 тис. грн.
Зазначені кошти витрачено для капітального ремонту казарми, медпункту,
облаштування Алеї слави на території військово частини з метою увічнення
пам’яті загиблих військовослужбовців.
Вінницький обласний військовий комісаріат виділені кошти у сумі 800 тис. грн., які були спрямовані на виконання відповідних заходів
Програми, використав для:
облаштування та підготовки обласного збірного пункту до проведення
чергових призовів на строкову службу, збору мобілізаційних ресурсів, а саме:
проведення поточного ремонту, асфальтування плацу, придбання меблів,
ПЕОМ, наочної агітації;
обладнання робочих місць для особового складу, забезпечення
меблями, придбання ПЕОМ та оргтехніки для обладнання автоматизованих
робочих місць, закупівля канцтоварів та паперу;
забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що
плануються залучатись до територіальної оборони та мобілізації;
проведення поточного ремонту приміщень та будівлі обласного
військового комісаріату;
оплати транспортних послуг для перевезення громадян, призваних для
проходження військової служби за контрактом до навчальних центрів.
Військовою частиною A ll 19 м. Калинівка у 2018 році виділені
кошти в розмірі 1 млн. 550 тис. грн., спрямовано для проведення наступних
заходів:
забезпечення необхідного рівня вибухопожежобезпеки військової
частини, для чого закуплено засоби малої механізації, а саме: подрібнювач
гілок AM -120 БД-К(в комплекті з ножами) та два кущорізи;
капітального ремонту клубу військової частини;
Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації закуплено та
безоплатно передано військовій частині спеціалізований автонавантажувач
(типу МФ50н) із спеціальним обладнанням для забезпечення проведення
навантажувально-розвантажувальних робіт операційно-складської діяльності
військової частини А 1119.
Військова частина Національної гвардії України 3028 спрямовані їй
кошти - 1240 тис. грн. використала для здійснення комплексу заходів,
спрямованих на створення належних умов щодо підвищення боєготовності
військової частини та її готовності до захисту території і забезпечення
правопорядку, ефективного виконання завдань з охорони громадського

порядку, а саме:
організації ротації особового складу, що бере участь в ході
проведення антитерористичної операції;
відновлення озброєння та військової техніки, пошкодженої в ході
бойових дій, організації їх зберігання;
створення умов для несення служби та покращення побутових умов
особового складу;
проведення капітального ремонту навісу для озброєння та військової
техніки частини.
Військова частина Національної гвардії України 3008 спрямовані їй
кошти - 1260 тис. грн. використала для проведення:
закупівлі будівельних матеріалів з метою проведення поточного
ремонту пункту технічного обслуговування і ремонту автомобільної та
бронетанкової
техніки у військовому містечку № 4 м. Вінниці.
закупівлі металопластикових вікон з подальшою заміною їх в казармі
№ 1 військової частини;
закупівлі будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту
приміщеннь казарми військового містечка № 1 (м. Вінниця) та казарми
будівель та споруд у військовому містечку № 2 (с. Тютьки, Вінницького
району).
закупівлю будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту
військового містечка №2 (с. Тютьки, Вінницького району).
З метою створення належних умов для лікування та реабілітації осіб,
постраждалих під час проведення антитерористичної операції на сході
України була надана допомога Військово-медичному клінічному центру
Центрального регіону, який виділені йому кошти у сумі 900 тис. грн.
спрямував на створення належних умов для лікування та реабілітації
військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної
операції на сході України.
Основна частина коштів витрачена на придбання обладнання та
матеріалів для лікувальних корпусів Центру. Це дозволило покращити якість
медичного обслуговування осіб, які проходять лікування та реабілітацію,
зокрема тих, хто брав участь у проведенні антитерористичної операції та
операції об’єднаних сил на сході України.
Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку
(ВСП) були виділено кошти в розмірі 200 тис. грн. для:
облаштування приміщень гауптвахти зонального відділу ВСП у
м. Вінниці згідно нормативних документів та Європейських стандартів;
поточного ремонту приміщень роти патрульно-постової служби.
на охорону кордону
З метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону була
надана суттєва допомога Могилів-Подільському прикордонному загону,
який за рахунок коштів, що були йому спрямовані в сумі 1 млн. 700 тис.

грн., провів закупівлю:
будівельних та інших матеріалів (устаткування) для облаштування
службових будівель і споруд управління прикордонного загону та
підпорядкованих підрозділів охорони державного кордону (парові котли та
комплектуючі до них, будівельні матеріали, м/п вікна та двері, насосна
станція, бетонозмішувач, жалюзі);
майна та матеріалів для інженерного облаштування державного
кордону (човен та причеп до нього);
майна зв'язку (радіостанції, АКБ до радіостанцій, кабель, комутатор);
пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів;
автозапчастин для транспортних засобів;
Крім того проведено ремонт джерела безперебійного живлення
комплексу радіаційного контролю.
на правоохоронну діяльність
Облдержадміністрацією проведена значна робота щодо підтримки
правоохоронних органів, розташованих на території області. Так, на
виконання заходів Програми у 2018 році Головному управлінню
Національної поліції у Вінницькій області були виділені кошти у сумі 2
млн. 500 тис. грн., які використано для:
придбання спеціальних автомобілів марки "Шкода - Рапід" в кількості
З шт. та "Шкода - Супер Б" - 1 шт., які використовуються для забезпечення
участі співробітників ГУНП в проведенні антитерористичних операцій
(бойових діях) та інших заходах: навчаннях та тренуваннях спеціальних
підрозділів, спільних груп розрахунку по боротьбі з тероризмом.
Забезпечено, з метою покращення стану протидії злочинності, охорони
публічної безпеки та порядку, профілактики скоєння правопорушень,
утримання службового автотранспорту (поточний ремонт на станціях
технічного обслуговування, придбання запасних частин для службового
автотранспорту.
Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області в рамках
виконання відповідних пунктів Програми виділено 3 млн. 100 тис. грн.
Зазначені кошти використано для:
придбання паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих до
автомобільної, у тому числі спеціальної техніки, що може бути задіяна в АТО
та використовується для проведення (за планами координаційної групи
Антитерористичного центру (АТЦ) при УСБУ) тактико-спеціальних та
командно-штабних навчань і тренувань з антитерористичної тематики;
придбання військового майна та інших матеріально-технічних
цінностей для потреб оперативно-службової діяльності регіональної
оперативної групи УСБУ, що діє в районі проведення операції об’єднаних
сил;
матеріально-технічного забезпечення діяльності координаційної групи
АТЦ при УСБУ, а також її ситуаційного антитерористичного центру;
проведення заходів щодо якісного обстеження, ефективного лікування
та медичної реабілітації військовослужбовців УСБУ у Вінницькій області -

учасників АТО.
Крім того Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації
закуплено та безоплатно передано Управлінню Служби безпеки України у
Вінницькій області новий службовий автомобіль марки Renault Duster.
Вказаний транспортний засіб використовується співробітниками
Управління для виконання завдань за лінією контррозвідки, у тому числі, в
зоні проведення операції об’єднаних сил. Технічні характеристики даного
автомобіля, зокрема, економічність та багатофункціональність, дозволяють
максимально ефективно здійснювати заходи з контррозвідувального пошуку,
забезпечують безпеку особового складу, сприяють економії бюджетних
коштів на закупівлю паливно- мастильних матеріалів та запасних частин.
Таким чином, аналіз ходу виконання Комплексної оборонноправоохоронної 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 забезпечення правопорядку на території
області.

