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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 238

29 жовтня 2021 р. 13 сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки», 

затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 24 вересня 2020 року № 978»

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 правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань економіки, 
фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької 
області на 2021-2025 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 45 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978, такі зміни та 
доповнення (згідно з додатком 1 до цього рішення):

у розділі 5.1 «Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної 
оборони» підпункти 5.1.3.1 пункту 5.1.3 «Забезпечення проведення заходів 
мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне 
забезпечення суб'єктів територіальної оборони» та 5.1.4.1 пункту 5.1.4 
«Посилення охорони та інженерно-технічне облаштування українсько- 
молдовського державного кордону» викласти у новій редакції.

2. Додаток 4 Програми «Перелік умовних скорочень, вжитих у розділі 5 
даної Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 2 до цього 
рішення.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики (Мілієнко O.A.) та з пр;і)ань е/ономіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



5.1.3

Додаток 1 
до рішення ^ 3  сесії обласної Ради 8 скликання

від 2021 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  
до розділу «5 Пріоритети, напрями діяльності та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми

Вінницької області на 2021-2025 роки»
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

Забезпечення проведення заходів мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне забезпечення суб’єктів територіальної
оборони

Забезпечення формування підрозділів 
територіальної оборони та проведення 

навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї

та
боєприпасів, забезпечення речовим 

майном, харчуванням, оплата проживання, 
транспортних послуг перевезення 
учасників навчань та особового складу під 
час проведення навчальних зборів з 
підрозділами територіальної оборони, оплата 
послуг автомобільних вантажних перевезень 
матеріально-технічних засобів для 
забезпечення проведення навчальних зборів).

2021-

2025

овк
(ОТЦК та СП),

ДЦЗ,
ВОЦЦЗта

М3

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Забезпечення 
ефективного 

виконання 
завдань ТрО; 

вдосконаленн я 
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу держави



№  п/п

5.1.4

5.1.4.1

Перелік заходів Програми

2
Оплата послуг пасажирських та вантажних 
перевезень особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів учасників програми для 
забезпечення їх участі у міжнародних 
навчаннях, показових виступах, 
демонстраційних польотах тощо.
Придбання спеціалізованих автомобілів 
(типу Renault Duster 4wd та інших), іншого 
спеціального обладнання, майна для 
суб’єктів територіальної оборони. 
П ридбання та  утрим ання автобусів типу 
(M ercedes Benz (у тому числі так и х  , що 
були в експлуатації) з к ількістю  м ісць до 
20 для перевезення особового складу 
бригади тери тор іальн о ї оборони
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2021 2022

Посилення охорони та інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського

Нарощення інженерної інфраструктури на 
державному кордоні (облаштування проти 
транспортного рову, паркану з колючого 2021- 
дроту, інше), в тому числі на центральніЙ2025 
(придністровській) ділянці українсько- 
молдавського державного кордону в межах 
Вінницької області

Прикордонни 
й загін 

М огилів- 
П од ільська 

м іська 
територіальи  

а

Обласний
бюджет

Бю дж ет
М огилів-

П одільської
м іської

3500

1000

700

200

700

200

2023 2024

10

2025

11

Очікуваний
результат

12

державного кордону

700

200

700

200

700

200

Для покращення 
та створення 

належних умов 
для охорони 
державного 

кордону України



№  п/п Перелік заходів Програми
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

Забезпечення якісного та своєчасного 
ремонту інженерної техніки, придбання 
підсистем відео спостереження (з метою 
встановлення їх в пунктах пропуску через 
державний кордон України) та пально- 
мастильних матеріалів.
П ридбання автом обільної та  

мототехніки для своєчасного реагування 
на зміни обстановки на д ілянці 
прикордонного загону

гром ада
Т у л ьч и н ська

м іська
тери тор іальн

а
гром ада

тери тор іаль  
ної громади

Бю дж ет 
Т ульчи н сько ї 

м іської 
територіальн  

ої громади

1000 200 200 200 200 200

Заступник голови обласної Ради Ігор Івасюк

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами

ГГ'

1/Г̂ Сергій Вовченко



Додаток 2
до рішення /З  сесії обласної Ради 
8 скликання від 2021 року

Додаток 4 до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки 

«Перелік умовних скорочень, вжитих у розділі 5 даної Програми»
{нова редакція)

Скорочена назва Повна назва

В/ч3008 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/ч Ail 19 Військова частина А 1 119 Збройних Сил України
В/ч Л І445 Військова частина А 1445 Збройних Сил України
В/чА0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

В/ЧА1231 Військова частина А 1231 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

В/ч А0310 Військова частина АОЗ10 Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України

в/ч А4610 Військова частина А4610 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

ВМКЦ МО Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 
Міністерства оборони України

ВОАС Вінницький окружний адміністративний суд

ВОЦ ЦЗ та M3 Комунальна установа «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів»

ВПКз Відділ протидії кіберзлочинам у Вінницькій області 
Департаменту кіберполіції Національної поліції України

ВСП Вінницький зональний відділ Військової служби правопорядку
гс Господарський суд Вінницької області
ГУНП Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

ДІДтаКзГ Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації

ДОІН Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

ДОЗтаР
Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної 
державної адміністрації

ДЦЗ
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії 3 правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації



Скорочена назва Повна назва

КЕВ м. Вінниця
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця Міністерства 
оборони України

НДЕКЦ
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України

ОВК
(ОТЦК та СП)

Вінницький обласний військовий комісаріат (обласний 
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки)

Прокуратура Прокуратура Вінницької області
Прикордонний
загін Військова частина 2193

РП СЗР
Розвідувальний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України 
регіонального дислокування

Сьомий ААС Сьомий апеляційний адміністративний суд
ТрО Територіальна оборона

ТУ ДСА
Територіальне управління державної судової адміністрації у 
Вінницькій області

ТУ ссо
Територіальне управління Служби судової охорони у 
Вінницькій області

УДМСУ
Управління Державної міграційної служби України у 
Вінницькій області

УПО Управління поліції охорони у Вінницькій області
УПП Управління патрульної поліції 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

ЦЗМРУзПВКП
Центрально-західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції 
України

Заступник голови обласної Ради Ігор Івасюк

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами


