
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 291

24 грудня 2020 р. 1 5  сесія 7 скликання

Про виконання рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання
від 22 вересня 2016 року № 179 «Про Комплексну програму захисту 

населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2014 року №11 «Про затвердження 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 
2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і 
територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», від 
ЗО вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», рішення 42 сесії 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№ 921 «Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 22 вересня 2016 року № 179 «Про Комплексну програму захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки» взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань будівництва/ 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.ЄЛ)

комун;^ьного майна, транспорту таг
Голова обласної Ради В, СОКОЛОВИЙ



Додаток

до рішення /3 ^сесії обласної Ради 8 скликання 

в і д ^  2021 р.

1. 2918110
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2. 2918110

КВКВ 

3. 2918110
КФКВ

ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРІОД 

з 2017 по 2021 роки

Департамент з питань оборонної роботи» цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Вінницької обласної державної адміністрації 

найменування головного розпорядника коштів програми

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

найменування відповідального виконавця програми

«Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у пазі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021роки».затвердженої рішенням 10 сесії 

обласної Ради? скликання від 22 вересня 2016 р о к у  № 179 (зі змінами та доповненнями)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про Гї затвердження

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 
роки», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 11 січня 2014 року № II «Про затвердження Положення про 
єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і 
територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», від ЗО вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою подальшого забезпечення належних умов 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм в області розроблена та затверджена 
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179 «Комплексна програма захисту населення і території Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки» (далі -  Програма).

Основна мета Програми - забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру і створення належних умов безпечної життєдіяльності населення області.

Термін дії Програми -  2017-2021 роки.
Розробником та відповідальним виконавцем Програми є Департамент цивільного захисту облдержадміністрації.

/и іК 2



Фінансування заходів Профами передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, коштів районів та міст обласного 
значення. У ході аудиторського дослідження вивчено та проаналізовано законодавчі та нормативні акти, шо регулюють питання реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту, дані бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності, інформації учасників аудиту.

Головним завданням аудиторського дослідження є визначення факторів, які перешкоджають якісному та повному виконанню Програми та 
досягненню її мети.

Основними завданнями Комплексної програми є:
виконання комплексу завдань і планових заходів спрямованих на удосконалення і розвиток системи цивільного захисту населення і територій 

області від надзвичайних ситуацій;
удосконалення системи управління заходами цивільного захисту;
підвищення готовності до дій за призначенням органів управління і сил постійно діючих територіальної та функціональної підсистем 

регіонального рівня єдиної державної системи цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;
забезпечення оповіщення підпорядкованих органів управління, сил і населення області про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, 

постійне інформування їх про стан наявної обстановки;
підтримання у технічно справному стані, удосконалення та модернізація внутріщньообласної системи централізованого оповіщення, 

спеціальних, локальних та об’єюгових систем оповіщення;
забезпечення сталого функціонування систем аналізу, прогнозування, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і 

бактеріологічним зараженням;
забезпечення захисту населення від наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і застосування засобів ураження 

шляхом здійснення комплексу заходів, які мають забезпечити укриття населення в захисних спорудах, його евакуацію, медичний, радіаційний і 
хімічний захист, захист від впливу біологічних засобів ураження, забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту; 

організація належного матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
завчасна організація життєзабезпечення населення під час надзвичайних ситуацій; 
підготовка і перепідготовка осіб керівного складу цивільного захисту, органів управління та сил;
навчання керівного, командно-начальницького та особового складу формувань цивільного захисту щодо організації і проведення рятувальних 

та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;
навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.
Основним джерелом фінансування Програми є кошти обласного бюджету.
Протягом терміну дії Програми до неї вносились відповідні зміни та доповнення, що було пов’язано з необхідністю конкретизації 

визначених нею завдань, забезпечення реалізації нових завдань у сфері захисту населення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема: 
внесені зміни та доповнення до Програми рішенням 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16 лютого 2018 року Х« 581;

внесені зміни (запроваджена нова редакція) Програми рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 948.



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки

(нова редакція) тис. гривень

Обсяг КОШТІВ, які пропонується залучити на 
виконання Комплексно'] програми

Витрати по роках (тис. гри.) Всього витрат на 
виконання Програми2017 рік 2018 рік 2019 рік ^  2020 рік 2021 рік

Обсяги ресурсів, у тому числі: 15 365,11 32 560,11 24 985,11 37 885,11 38 005,11 148 800,55

Державний бюджет - - - -

Обласний бюджет 13 490,11 ЗО 735,11 23 160,11 36 055,11 36 175,11 139 615,55

Районні, міські (міст обласного значення) бюджети 1875,0 1825,0 1825,0 1830,0 1830,0 9 185,0

Кошти небюджетних джерел - - - -

1, Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу / напрям 
діяльності

Запланований результати Назва, зміст заходу / напрям 
діяльності

Досягнуті результати

1. 1.1 Проектування та створення 
1-ї черги регіональної 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
населення (з урахуванням 
утворення спроможних 
територіальних громад, що

Реконструкція та модернізація 
регіональної автоматизованої 
системи централізованого 
оповіщення населення (з 
урахуванням утворення спроможних 
територіальних громад, що 
створюються відповідно до Закону

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

уЄ



створюються ВІДПОВІДНО до 
Закону України «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад» )

України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад») 
із запровадженням сучасних 
технологій

1.2 Утримання 
внутрішньообласної системи 
оповіщення, міського та 
позаміського запасних пунктів 
управління облдержадміністрації, 
матеріально-технічних складів, 
споруд цивільної оборони та 
цивільного захисту, забезпечення 
публічної безпеки та протидії від 
протиправних посягань

Забезпечення ефективної діяльності 
органів управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
щодо запобігання виникнення та 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного 
характеру

Підтримання у 
працездатному стані 
існуючої системи 
оповіщення. Проведення 
перевірок стану апаратури та 
технічних засобів 
оповіщення і зв’язку.

Проведення експлуатаційно- 
технічного обслуговування 
апаратури оповіщення відповідно 
до укладених договорів.
Проведення перевірок стану 
апаратури та технічних засобів 
оповіщення і зв’язку щомісячно, 
щоквартально та щорічно у 
відповідності до графіка 
проведення технічних перевірок 
апаратури оповіщення Вінницької 
області на рік та «Плану основних 
заходів цивільного захисту 
Вінницької територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту на рік», 
затвердженого розпорядженням 
Голови Вінницької ОДА. 
Забезпечення охорони міського та 
позаміського запасних пунктів 
управління, відповідно до 
договорів.

1.3 Створення єдиної 
інформаційної інфраструктури 
Департаменту цивільного 
захисту та райдержадміністрацій, 
міст обласного значення, 
постійний розвиток ії 
можливостей

Запровадження єдиної інформаційної 
інфраструктури Департаменту 
цивільного захисту та 
райдержадміністрацій, міст обласного 
значення з метою здійснення заходів 
щодо попередження виникнення або 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на території області

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені



1.4 Запровадження заходів, 
спрямованих на удосконалення 
системи оповіщення населення, 
яке мешкає у зонах можливого 
катастрофічного затоплення, 
ураження від розльоту ракет і 
боєприпасів при виникненні НС 
та об’єкті зберігання боєзапасу 
МО України

Удосконалення системи оповіщення 
населення, яке мешкає у зонах 
можливого катастрофічного 
затоплення, ураження від розльоту 
ракет і боєприпасів при виникненні 
НС та об'єкті зберігання боєзапасу 
МО України

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

Сесіями об’єднаних територіальних 
громад, сіл та селиш Вінницького та 
Хмільницького районів, які 
потрапляють у 5-ти км зону 
суцільного ураження при 
виникненні НС на 48 Арсеналі ЗСУ, 
було проведено комплекс робіт 
щодо:

- виготовлення Технічних вимог 
на реконструкцію та модернізацію 
місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення 
Калинівської об’єднаної 
територіальної громади та 
населених пунктів Павлівка, 
Сальник (Хмільницького району) та 
Стрижавка, Медвідка, Дорожнє 
(Вінницького району) з метою 
подальшої Гї встановлення;

- виділення коштів з місцевих 
бюджетів району, міста, селищних 
та сільських рад;

- проведено процедуру закупівлі 
послуг з виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
реконструкцію та модернізацію 
місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення та 
розпочато роботи щодо 
відпрацювання відповідних 
документів. Зазначене питання на 
контролі облдержадміністрації.____

2. 2.1 Запровадження прогнозно* 
моделюючих комплексів, що 
забезпечують прогнозування 
розвитку та оцінку наслідків

Прогнозування наслідків 
надзвичайних ситуацій на об’єктах 
підвищеної небезпеки, транспорті, 
інженерних магістралях та водних

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені



надзвичайних ситуацій на 
об'єктах підвищеної небезпеки, 
транспорті, інженерних 
магістралях та водних об'єктах:

об'єктах 3 метою ефективного 
прийняття рішень із запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

2.2 Створення, забезпечення 
функціонування та розвиток 
єдиної системи оперативно- 
чергової (диспетчерської) 
служби органів управління 
цивільного захисту та 
спроможних територіальних 
громад області

Підвищення оперативності реагування 
та ефективності прийняі ія рішення 
керівництвом цивільного захисту 
області, районів, територіальних 
громад, спеціалізованих служб 
цивільного захисту, аварійно- 
рятувальних служб рішень щодо 
запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

2.3 Проведення прямого 
телефонного зв'язку 
оперативного чергового пункту 
управління
облдержадміністрації з 
оперативними черговими 
(диспетчерами) обласних 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту

Своєчасне реагування сил цивільного 
захисту області, аварійно-рятувальних 
служб в разі загрози чи виникненні 
надзвичайних ситуацій, проведення 
оповіщення керівного складу 
цивільного захисту області, населення, 
прийняття ефективних рішень щодо 
запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

3. 3.1 Інженерний захист території 
області.
Проведення противозсувних робіт 
в населених пунктах Ямпільського, 
Могилів- Подільського, 
Мурованокуриловецького районах

Запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації техногенного та природного 
характеру

Будівництво закріплюючих 
конструкцій (підпорні 
стінки, влаштування лотків, 
кюветів).

Проведено роботи щодо 
капітального ремонту захисної 
дамби урочища “Панасова” 
протяжністю 4 км. у с. Велика 
Кісниця Ямпільського району.

3.2 Забезпечення працівників 
територіальних формувань, 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту та особового 
складу пунктів управління 
облдержадміністрації засобами

Забезпечення працівників 
територіальних формувань та 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту засобами радіаційного та 
хімічного захисту підвищить їх 
готовність до дій за призначенням

Забезпечення захисту 
персоналу пунктів 
управління
облдержадміністрації від дії 
небезпечних хімічних

Проведена закупівля засобів 
радіаційного та хімічного захисту, 
зокрема:

Коробки фільтрувальні до 
протигазів -  100 шт;
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радіаційного та хімічного захисту щодо захисту населення.
Щорічне виконання становитиме:
2017 рік -  15%,
2018 рік-25% ,
2019 рік-3 0 % ,
2020 рік -  20 %
2021 рік-1 0 %

речовин. Дозиметр-радіометр МКС-5 
«Терра» - 5 шт.

3.3 Знешкодження непридатних 
для використання хімічних 
засобів захисту рослин

Очищення території населених пунктів Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

3.4 Забезпечення доступності 
захисних споруд для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

виконання Конвенції ООН про права 
осіб 3 інвалідністю

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

3.5 Завершення відновлювальних 
робіт та виплата матеріальної 
допомоги населенню за 
самостійно придбані будівельні 
матеріали на відновлення 
пошкоджених домогосподарств 
та інші цілі

Закриття надзвичайної ситуації, яка, 
яка сталась 26 вересня 2017 року в м. 
Калинівка під час вибухів на 48 
арсеналі Міністерства оборони 
України

Відшкодування витрат 
населенню за придбані 
будівельні матеріали на 
відновлення пошкоджених 
домогосподарств

На ліквідацію наслідків 
надзвичайної ситуації, що склалася 
26 вересня 2017 року у місті 
Калинівка під час вибухів на 48 
арсеналі Збройних Сил України та 
виплати матеріальної допомоги 
населенню за придбані будівельні 
матеріали на відновлення 
пошкоджених домогосподарств та 
інші цілі у 2018 році виділено 6 
мільйонів 155 тис. грн. 
Фінансування здійснювалось за 
рахунок резервного фонду 
обласного бюджету.

3.6 Заходи із запобігання та 
ліквідації наслідків можливих 
надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного, 
соціального та воєнного

Запобігання виникненню та ліквідація 
наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені
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5.

характеру

4.1 Удосконалення 
(модернізація) робочого місця 
оперативного чергового пункту 
управління обласної державної 
адміністрації

4.2 Забезпечення роботи 
керівника робіт з ліквідації 
надзвичайної ситуації та 
оперативної групи 
облдержадміністрації 
спеціальним автомобільним 
транспортом, спеціальним 
штабним наметом, засобами 
зв’язку та індивідуального 
захисту, а також переносною 
комп'ютерною технікою і 
вимірювальними приладами для 
забезпечення роботи у зоні 
виникнення надзвичайної 
ситуації:

5.1 Забезпечення реалізації 
заходів ,які спрямовані на 
поповнення матеріального 
резерву для запобігання, 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та організацію 
життєзабезпечення потерпілого 
населення

Забезпечення ефективності роботи 
оперативного чергового пункту 
управління обласної державної 
адміністрації з метою негайного та 
своєчасного інформування керівного 
складу цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 
та населення області

Підвищення оперативності реагування 
та ефективності прийняття ріщення 
керівництвом цивільного захисту 
області, щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, керівника з 
ліквідації надзвичайних ситуацій, 
складу оперативної групи 
облдержадміністрації в районі 
виникнення надзвичайної ситуації

Створення регіонального резерву 
матеріально-технічних засобів

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

Забезпечення реалізації 
заходів ,які спрямовані на 
поповнення матеріального 
резерву для запобігання, 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та організацію 
життєзабезпечення 
потерпілого населення

Закуплено для матеріального 
резерву згідно номенклатури 
матеріальні цінності, зокрема: 
бензопили ланцюгові -4 шт. на суму
12240.0 грн.;
генератори 3,8 кВт -2 шт. на суму
23292.0 грн.;
рупор/Мегафон - 5 шт. на суму
8282.0 грн.; посуд - 900 ідт. на суму



17999,0;
знаряддя - 500 шт. на суму 91000,0 
гри.;
дозиметр-радіометр - 5 шт. на суму
49998.0 грн.;
виделки, ложки -  600 шт. на суму
7344.0 грн.;
коробка фільтрувальна для 
протигазу - 100 шт. на суму 96000,0 
грн.

5.2 Утримання комунальної 
установи «Вінницький обласний 
цент цивільного захисту та 
матеріальних резервів»

Своєчасне постачання матеріальних 
резервів для запобігання НС 
техногенного, природного,соціального 
і воєнного характеру та ліквідації їх 
наслідків.

Утримання комунальної 
установи «Вінницький 
обласний цент цивільного 
захисту та матеріальних 
резервів»

Забезпечення охорони матеріальних 
цінностей регіонального 
матеріального резерву та  технічного 
стану будівель та споруд установи.

6. 6.1 Підготовка інформаційних 
бюлетенів про стан техногенної 
та природної безпеки, аналітичні 
матеріали з конкретних 
надзвичайних ситуацій;

Інформування населення про стан 
техногенної та природної безпеки в 
області 3 метою запобігання 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
навчанню правил поведінки в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

6.2 Забезпечення своєчасного і 
достовірного інформування 
населення про загрозу та 
виникнення надзвичайної 
ситуації та перебіг подій у ході її 
ліквідації

Інформування населення про загрозу 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
навчання діям у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

7. 7.1 Підготовка та проведення 
командно-штабних навчань, 
штабних тренувань з органами 
управління та силами районних 
(місцевих) ланок територіальної 
підсистеми єдиної державної

Підвищення готовності органів 
управління та сил цивільного захисту 
області 3 метою ефективної реалізації 
державної політики у сфері захисту 
населення і територій області від 
надзвичайних ситуацій техногенного

Практична підготовка 
керівного складу і фахівців 
органів виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, діяльність 
яких пов’язана з 

7 організацією і здійсненням

Відповідно до плану основних 
заходів цивільного захисту 
Вінницької територіальної 
підсистеми єдиної державної 
систем цивільного захисту на рік, 
затвердженого розпорядженням 
Голови обласнрї державної



системи цивільного захисту та природного характеру. заходів цивільного захисту, 
керівників підрозділів 
(служб, формувань) сил 
цивільного захисту та їх 
органів управління під час 
проведення командно- 
штабних навчань та 
тренувань Пошук сучасних 
підходів до планування та 
проведення заходів з питань 
цивільного захисту. 
Фінансування заходів не 
проводилося.

адміністрації, в області заплановані 
та проведені заходи щодо навчання 
органів управління та населення з 
питань цивільного захисту.

Практична підготовка керівного 
складу органів управління 
цивільного захисту здійснювалася 
під час організації та проведення 
командно-штабних навчань і 
штабних тренувань з органами 
управління і силами територіальної 
підсистеми та їі' ланками.

12 Сприяння громадським 
організаціям та рухам

Покращання взаємодії з громадськими 
організаціями

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

7.3 Забезпечення підготовки та 
участі команд області у 
змаганнях за програмою 
Всеукраїнського громадського 
дитячого руху “ІТЇкола безпеки”:

Проведення змагань «Школа безпеки» 
1 раз на рік (районні, міський, 
обласний. Всеукраїнські етапи, якими 
буде охоплено 2300 дітей), що дасть 
змогу виховання серед дітей та молоді 
здорового способу життя, здобуття 
практичних навичок та умінь 
поведінки в екстремальних ситуаціях.

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені

7.4 Розробка та підготовка до 
видання спеціальної літератури, 
відеопродукції 3 питань 
цивільного захисту та безпечної 
життєдіяльності

Покрашення рівня навчання з питань 
цивільного захисту працівників 
органів виконавчої влади та населення 
області

Через відсутність 
фінансування заходи не 
проведені
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7.5 Організація проведення 
щорічних змагань номерних 
постів радіаційного і хімічного 
спостереження та огляду - 
конкурсу захисних споруд

Підвищення рівня фахової підготовки 
особового складу постів,

покращання стану захисних споруд

Заходи не проведені у 
зв’язку із реорганізацію 
органів управління ЦЗ 
райдержадміністрацій в ході 
адміністративно- 
територіальної реформи та 
децентралізації влади.

2. АналЬ виконання показників та пояснення щодо іх виконання:

№

з/п
Заходи

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік (на 
01.11.21) 2017-2021

сума сума сума сума сума Разом сума

1.

Утримання комунальної 
установи «Вінницький 
обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних 
резервів»

2886,8 2836,9 2616,0 2973,9 3500,0 14813,6

в.т.ч
оплата праці-
1450.0 
матеріали і 
послуги-643,9 
енергоносії- 
39,9
капітальний 
ремонт складу-
753.0

в.т.ч
оплата праці-
2053.4 
матеріали і 

послуги-234,3 
енергоносії-24,8 
капітальний 
ремонт складу в 
м. Немиипів-
524.4

в.т.ч
оплата праці- 
2473,4 
матеріали і 
послуги-107,6 
енергоносії-35,0

в.т.ч
оплата праці- 
2842,9 
матеріали і 

послуги-77,1 
енергоносії-53,9

в.т.ч
оплата праці- 
2810,1 
матеріали і 

послуги-55,9 
енергоносії-40,0 
авто-594,0

в.т.ч
оплата праці- 
11629,8 
матеріали і 
послуги-1118,8 
енергоносії-193,6 
капітальний 
ремонт складу- 
1277,4 
авто -594,0

2.

.

Утримання 
внутрішньообласної 
системи оповіщення, 
міського та позаміського 
запасних пунктів 
управління в належному 
стані

3 054,6 3 956,4 5 667,7 4 137,8 2 612,5 19 429,0
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3.

Забезпечення заходів 
інженерного захисту в 
населених пунктах 
Ямпільського району

800,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 2  000,0

4.

Забезпечення реалізації 
заходів ,які спрямовані на 
поповнення матеріального 
резерву для запобігання, 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та організацію 
життєзабезпечення 
потерпілого населення

657,6 861,0 2 479,3 4 101,6 306,2

в.т.ч
дренажний 
насос; 
генератор 
дизельний 
1 ООкВт; 
дизельна 
генераторна 
установка 15 
кВт;
акумуляторна 
батарея; 
рукава (3шт.); 
викидний 
патрубок(2шт.)

в.т.ч
генератор
потужністю
ЗкВт.; драбина
складна трьох
секційна;
кутова
шліфувальна
машина;
бензопила,
пила дискова,
перфоратор,
електромолоток;
плівка теплична
в рулонах-5,
лист
азбестоцементни 
й 8-ми 
хвильовий з 
кріпленнями 
(шифер) -  6 тис. 
шт., мотопомпа 
бензинова 
продуктивністю 
750 л/хв. - 4  шт., 
з рукавами; 
мотопомпа 
бензинова 
продуктивністю

в.т.ч
шифер
азбестоцементни 
й 8-ми 
хвильовий з 
кріпленнями - 1 з 
тис.500листів 
та 240 кг. цвяхів, 
захисні костюми 
Л-1 -  100 шт.,
- протигази 
фільтрувальні 
СМ -68-100 
шт., теплові 
гармати з 
кабелем та 
приладдям -  10 
шт., бензопили -  
5 шт., 
мішки для 
насипання піску 
та грунту-2860 
шт.,

в.т.ч
термометри 
електронні 
інфрачервоні 
безконтактні WF 
-5000 - 17 штук 
;термометри 
електронні 
інфрачервоні 
безконтактні MD 
1907- 10 штук.; 
набір реагентів 
Genesig Real- 
Time PRG для 
виявлення 
Coronavirus 
COVID-19,
96шт. — 26
наборів;
набір для
виявлення
коронавірусу
SARS-CoV-
2), 100 реакцій на
суму;
набір для
виявлення
нуклеїнових
кислот із

в.т.ч.
гучномовці 
(рупори) -  5 шт., 
запасні коробки 
фільтрувальні до 
протигазів -  
100шт., 
дозиметри- 
радіометри -  5 
шт.,
генератори(3,8к 
Вт)-2 шт., 
бензопили 
ланцюгові -  4 
шт.,
ломи будівельні
-  100 шт., 
лопати совкові -
100 шт.,
лопати штикові 
-100  шт., 
сокири -  100 
шт.,
кірко-мотики -
100 шт.,
кухлі -  300 шт., 
тарілки мілкі -
300шт.,
тарілки глибокі

8  405,7
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ВСЬОГО: 7 399,0

П 00-1300 л/хв,- 
1 шт., з 
рукавами; піч 
для опалювання 
потужністю 11 
к В т-2  шт., з 
трубами та 
колінами; 
піч для 
опалювання 
потужністю 27 
кВт — 2 шт, з 
трубами та 
колінами; 
кабелі та 
приладдям для 
генераторів; 
ручний 
гідравлічний 
прес._________

8 854,3 10 778,0

колонками),
100 реакцій ; 
агрегати п/о АО
ЭВ04.5/0.4 ТП 
(230В)
(електрообігріва 
чі приміщень з 
кабелем та 
автовимикачами
) -  10 шт.

11 213,3

-  300шт., 
ложки -  300 шт., 
виделки -  300 
шт.,

6 418,7 44 648,3

Перший заступник голови обласної Ради В. КІСТІОН

Р.
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