
УКРАЇНА 
ВІНШПЦ>КА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №297

— 24 грудня------2021 р. 15 з скликання

Про Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

на 2022 — 2026 роки

Відповідно до пзшкту 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» з метою подальшого 
забезпечення належних умов захисту населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму захисту населення і територій 
Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 
2022-2026 роки (далі -  Програма) з додатками, що додаються.

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації фінансування 
Програми здійснювати з обласного бюджету. Щороку при формуванні 
відповідного бюджету, передбачати видатки на фінансування заходів 
Програми. Територіальним громадам організувати інформування та виконання 
заходів, передбачених цією Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва,/комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ
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Додаток 1
до Комплексної програми 
захисту населення і територій 
Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2022—2026 роки

1.1 Загальна характеристика Комплексиої програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних

ситуацій на 2022-2026 роки

1 Ініціатор розроблення 
програми:

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Розпорядження Голови Вінницької обласної 
державної адміністрації від 18 серпня 2021 року 
№ 628 «Про розроблення Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у 
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2022—2026 роки».

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

4 Співрозробники програми Департаменти обласної державної 
адміністрації:

3 питань оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами;

інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю;

соціальної та молодіжної політики; 
комунальна установа «Вінницький обласний 

центр цивільного захисту та матеріальних 
резервів»;

навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької 
області.

5 Відповідальний виконавець 
програми

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

6 Учасники програми Департаменти обласної державної 
адміністрації:

3 питань оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами;

інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю;

соціальної та молодіжної політики; 
виконавчі комітети сільських, селищних, 

міських рад;
комунальна установа «Вінницький обласний 

центр цивільного захисту та матеріальних 
резервів»;



навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької 
області.

1 Терміни реалізації програми 2022 -  2026 роки

8 Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Обласний бюджет та інші місцеві бюджети

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього

352 474,50 тис. грн

9.1 зокрема бюджетних коштів:
352 474,50 тис. грн

коштів обласного бюджету
283 458,25 тис. грн

КОШТІВ мюьких селищних, 
сільських рад (територіальних 
громад)

69 016,25 тис. грн

10 Основні джерела фінансування 
програми

Кошти обласного та місцевих бюджетів

'иш /:-



Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (далі -  
Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Кодексу цивільного 
захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 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" та у відповідності до рішень 
Вінницької обласної Ради, зокрема:

рішення 42 сесії 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 «Про 
Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року» (стратегічна ціль 5, оперативна ціль 5Л);

рішення 4 сесії 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38 «Про Порядок 
формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально- 
економічного розвитку Винницької області».

Людина, її життя, здоров’я і безпека визнані Конституцією України 
найвипїою^ соціальною цінністю. Кожний громадянин України має 
конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Цивільний захист -  це функція держави, спрямована на захист 
населення, територій, навколишнього природного середовиш;а та майна від 
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий 
період.

Створення безпечних умов життєдіяльності, захист навколишнього 
природного середовиш;а, забезпечення безпеки та захисту населення області, 
об єктів економіки і національного надбання держави від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій, безумовно, залишається сферою життєво важливих 
національних інтересів.

Ефективна реалізація державної політики ш;одо забезпечення 
техногенно-природної безпеки потребує наполегливої роботи місцевих 
державних адміністрацій та виконавчих органів рад Шіодо вдосконалення 
правових та організаційних механізмів управління, впровадження необхідних 
попереджувальних заходів та адекватної системи реагування.

Вінницька область розташована у Південно-Західній частині України в 
межах Подільської і Придністровської височин. Територія області становить 
26517,6 кв. км. До адміністративно-територіального складу області входять 6 
районів та 63 територіальні громади. Чисельність наявного населення області 
становить 1590,4 тис. осіб.

По території області проходять ділянки залізничних напрямків з 
інтенсивним рухом як пасажирських так і вантажних поїздів, якими можливо

5

1.2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

ІН Ш І (



перевезення небезпечних речовин різних найменувань. Мережа залізничних 
колій в області складає 1124 км, вона з’єднує усі основні промислові центри 
регіону з містами України та Європи. На Вінницькому, Жмеринському, 
Козятинському залізничних вузлах та на проміжних станціях можливе 
скупчення вагонів з небезпечними речовинами.

На території області та у м. Вінниці знаходиться велика кількість 
хімічно небезпечних об'єктів, транспортних і енергетичних комунікацій, що 
створює

складну техногенну, екологічну обстановку і є передумовою виникнення 
різних видів надзвичайних ситуацій.

В області зареєстровано 769 потенційно небезпечних об’єктів, з них 28 
хімічно небезпечних, 18 гідротехнічних споруд, 1 могильник заборонених та 
непридатних до використання отрутохімікатів, 1 полігон твердих побутових 
відходів.

Особливу небезпеку являють собою аварії з викидом в навколишнє 
середовище небезпечних хімічних речовин (НХР). Можливі також аварії з 
викидом (виливом) НХР при транспортуванні автомобільним та залізничним 
транспортом.

Швидкоплинність надзвичайної ситуації з викидом (виливом) НХР, яка 
може бути викликана внаслідок порушення технологічного циклу, несправності 
обладнання, стихійним лихом — землетрусом, ураганними вітрами і іншими 
явищами природи, може призвести до великих людських втрат, завдати іншої 
шкоди.

По центральній частині області зі сходу на захід проходять три нитки 
магістральних газопроводів, а саме:

«Союз» (Оренбург - західний кордон) довжиною 180 км;
«Уренгой -  Помари -  Ужгород» і паралельно йому «Прогрес» 

довжиною по 165 км.
У разі аварії на компресорній станції чи лінійній частині 

магістрального газопроводу можуть виникнути пожежі, які приведуть до 
ураження обслуговуючого персоналу та пожежі на прилеглій території. Аварії 
на перехрестях з залізницями та шосейними дорогами можуть додатково 
призвести до блокування транспортного сполучення на території області та 
порушення нормальної діяльності інфраструктури області. Що в свою чергу 
може призвести до значного порушення умов життєдіяльності населення 
області.

Велика кількість потенційно-небезпечних об'єктів та розвинута мережа 
транспортних комунікацій, в тому числі газопроводів, значна кількість 
енергетичних об'єктів, використання у виробництві небезпечних речовин 
збільшує вірогідність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій, які 
несуть у собі загрози пожеж та вибухів.

Існує вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій при аваріях на 
системах життєзабезпечення (в каналізаційних системах, у теплових мережах, в 
системах забезпечення населення питною водою, на комунальних 
газопроводах). 24% всіх мереж водопостачання використали свій термін 
експлуатації, оскільки експлуатуються більше 30-ти років. 40% каналізаційних



мереж, виконаних із сталевих та азбоцементних труб, є фізично зношеними і 
потребують повної заміни. Значна кількість теплових мереж та комунальних 
газопроводів експлуатується більше ніж ЗО років. Насосні станції які 
використовуються для подачі та відведення води використовуються іноді 
більше зо років і були встановлені при будівництві. Каналізаційні очисні 
споруди збудовані переважно у 60-80-х рр. минулого століття. Середній термін 
їх служби становить ЗО років. Протяжність теплових та парових мереж у 
двотрубному обчисленні становить 756 км, майже чверть з них ветхі та 
знаходяться в аварійному стані. На території Вінницької області водопроводи 
(окремі водопровідні мережі) мають 18 міст, 24 селиіца міського типу та 81 
сільський населений пункт. Вода споживачам подається по 275 водопроводах. 
Протяжність водоводів складає 4850 км. Питома вага ветхих та аварійних 
мереж у загальній протяжності водопровідних мереж складає 34,0% . Загальна 
кількість споживачів (серед яких населення та підприємства, установи, 
організації, що споживають воду на господарсько-побутові потреби) складає
186,4 тис. одиниць.

При аваріях на системах життєзабезпечення (в каналізаційних системах, 
у теплових мережах, в системах забезпечення населення питною водою, на 
комунальних газопроводах) може скластися ситуація, коли буде суттєво 
погіршено умови життєдіяльності населення внаслідок чого можливо 
виникнення надзвичайної ситуації регіонального, місцевого або об'єктового 
рівнів. За результатами надзвичайної ситуації може скластися негативна 
санітарно-епідеміологічна обстановка на території області для подолання якої 
будуть необхідні додаткові матеріальні та фінансові витрати.

Небезпеку для населення області становлять дві зони можливого 
катастрофічного затоплення з населеними пунктами, розташованими нижче 
Дністровського каскаду гідроелектростанцій та Ладижинської ТЕС. При 
руйнуванні двох гребель на території області можливе утворення зон 
катастрофічного затоплення загальною площею 134,9 кв. км з населенням 86,61 
тис. чол., в які потрапляють 53 населених пункти, 208 об'єктів економіки, 60 
учбових і медичних закладів. На затоплених територіях може скластися 
негативна санітарно-епідеміологічна обстановка, виникне недостатність питної 
води, інші негативні чинники. Значних матеріальних збитків можуть завдавати 
порушення водного режиму гребель, дамб малих ГЕС на території області.

Найпоширенішими стихійними явищами залишаються сильні пориви 
вітру та опади, які завдають збитків багатьом галузям господарства.

Наслідками шквальних вітрів є знеструмлення населених пунктів через 
пориви ліній електропередачі, руйнування будівель, падіння дерев тощо, 
ймовірні людські жертви. Опади можуть призвести до пошкодження покрівель 
будинків, підтоплення окремих територій, знищення сільгоспкультур на 
присадибних ділянках.

Отже, на території області, незважаючи на відносну стабілізацію, 
зберігається високий рівень техногенної і природної небезпеки.
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Найхарактернішими з них є: аварії (на транспорті, в інженерних 
мережах),^ пожежі, руйнування будівель і споруд, стихійні лиха (сильні зливи, 
повені, підтоплення, снігові замети, ожеледь та обледеніння), загибель на 
водних об’єктах, отруєння продуктами харчування.

Загальні масштаби збитків від цих надзвичайних ситуацій за 2015-2021 
роки склали майже 195 млн гривень.

Найбільш масштабною регіональною НС техногенного характеру за 
останні п’ять років була пожежа, що виникла 26 вересня 2017 року на території 
військової частини А І119 (48 арсеналу Збройних Сил України), яка призвела до 
детонації боєприпасів. У п’ятикілометровій зоні суцільного ураження 
опинилися м. Калинівка та навколишні підлеглі населені пункти.

З метою запобігання загибелі та травмування людей була організована 
евакуація населення із зони суцільного ураження. Відповідно до плану 
евакуації було вивезено більш 24 тис. осіб з; Калинівського району -  22755 
осіб. м. Калинівка — 17208, с. Сальник — 1869, с. Павлівка —3678; Вінницького 
району -  999 осіб: с. Медвідка -  395, с. Дорожнє -  604. Орієнтовно 5000 тис. 
осіб самостійно покинули населені пункти, що знаходяться за межами зони 
суцільного ураження.

Постраждали 16 закладів освіти, II адмінбудинків, 4 заклади охорони 
здоров'я та майже 1500 індивідуальних житлових будинків. Матеріальні збитки 
склали майже 50 млн гривен.

На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації та виплати матеріальної 
допомоги населенню за придбані будівельні матеріали на відновлення 
пошкоджених домогосподарств та інші цілі з обласного бюджету на початку 
2018 року було виділено 1 млн 154 тис. грн та в липні 2018 року ще 5,0 млн 
грн., передано з регіонального матеріального резерву 630 листів шиоеру.

Значна частка збитків від наслідків НС обзш:овлена надзвичайними 
ситуаціями природного характеру. Внаслідок ускладнення погодних умов 
пошкоджувались і навіть руйнувались житлові будівлі, господарські споруди, 
об єкти соціальної сфери, знищувались посіви зернових та технічних культур.

Найбільш масштабна НС природного характеру зареєстрована за період 
ЗО травня - 6 червня 2019 року. Внаслідок активних гроз, місцями з великим 
градом, шквалами та сильними зливами в 5 районах області були пошкоджені 
та зруйновані покрівлі будівель приватного сектору та соціально-побутової 
сфери; підтоплені будинки, криниці, знищено сільгоспкультзфи та врожай на 
присадибних ділянках, повалено окремі дерева, зруйновані, захаращені та 
замулені дороги. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації з регіонального 
матеріального резерву було видано 70% шиферу, що на той час зберігався на 
складах, а саме: Чернівецькій РДА -  1995 листів; Тульчинській РДА -  1795 
листів; Томашпільській РДА -  735 листів; Ковалівській с/р Немирівського 
району -  945 листів та 37 кг. цвяхів. Разом -  5470 листів.

В надзвичайних ситуаціях і некласифікованих надзвичайних подіях 
щороку в області гине близько 400 осіб.

Факторами, що впливають на виникнення надзвичайних ситуацій в 
області та на збільшення їх негативного впливу є:



відсутність прогнозно-моделюючих комплексів, що забезпечують 
прогнозування розвитку та оцінку наслідків надзвичайних ситуацій;

застарілість діючої обласної системи оповіщення;
недосконалість єдиної системи оперативно-чергової (диспетчерської) 

служби органів управління цивільного захисту;
недостатнє забезпечення заходів інженерного захисту територій області;
необхідність удосконалення системи оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації;
недостатнє забезпечення заходів з покращення інформаційної взаємодії 

між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
причетними до вирішення завдань цивільного захисту та своєчасного і 
достовірного інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних 
ситуацій і перебіг подій у ході їх ліквідації;

обмежене фінансування видатків на запровадження безпечних 
технологій та замкнутих циклів безвідходного технологічного процесу в 
виробництві з боку його власників;

зниження фахової підготовки з питань цивільного захисту керівного 
складу, органів управління і сил та кваліфікаційного і професійного рівня 
персоналу об'єктів, в тому числі об'єктів підвищеної небезпеки.

Наведене вище, проведення операції Об’єднаних сил із стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
підвищення рівня терористичних загроз, техногенних небезпек, збільшення 
кількості та масштабів стихійних природних явищ, необхідність забезпечення 
області засобами діагностики коронавірусної хвороби С0УЮ-19 та інші 
небезпечні фактори вимагають від регіональних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування постійних зусиль, спрямованих на 
забезпечення захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій.

Це диктують і зміни в адміністративно-територіальному устрої, що 
призвели до об'єднання громад і здійснення перерозподілу коштів бюджетів 
усіх рівнів.

у  рамках Програми передбачається заходи з утримання та подальшого 
накопичення регіонального матеріального резерву та його поповнення, що є 
життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення зниження 
матеріальних збитків та зменшення кількості можливих втрат населення.

До матеріального резерву входять: засоби радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та спеціальний одяг, засоби енергопостачання, пально- 
мастильні матеріали, речове майно, будівельні матеріали, засоби забезпечення 
аварійно-рятувальних робіт. А визначення номенклатури (переліку) 
матеріальних цінностей здійснюється із урахуванням можливих аварій на 
залізницях, автомобільному транспорті, на радіаційно- та хімічно небезпечних
об єктах, на арсеналах боєприпасів, можливих техногенних, радіаційних, 
хімічних, геологічних, метеорологічних, гідрологічних надзвичайних ситуацій, 
пожеж, епідемій, тощо.

Створення регіонального матеріального резерву для здійснення 
запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичай^х ситуацій; ліквідації



наслідків надзвичайних ситуацій; проведення невідкладних відновлювальних 
робіт і заходів; надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 
забезпечення його життєдіяльності; розгортання та утримання тимчасових 
пунктів проживання і харчування постраждалого населення; забезпечення 
пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів 
підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із 
зони надзвичайної ситуації та можливого ураження здійснюється обласною 
державною адміністрацією у порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій» (із змінами).

1.3 Мета Програми

 ̂Метою Програми є забезпечення виконання державної політики у сфері 
цивільного захисту і створення належних умов безпечної життєдіяльності 
населення області та продовження, протягом 2022—2026 років, реалізації заходів 
організаційного, технічного, фінансово-економічного характеру, спрямованих 
на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру, ліквідації їх наслідків і спрямовані на захист населення і 
територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля.

1.4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 
виконання та етани виконання Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом їх фінансування з 
обласного, районного бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 
виділених згідно з рішеннями відповідних рад при піорічному затвердженні 
своїх бюджетів та інших не заборонених законодавством України джерел.

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час складання 
проекту обласного бюджету на відповідний рік.

За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються: 
матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту; 
технічне дооснащення мережі пунктів управління; 
запровадження новітніх інформаційних, цифрових (GIS) технологій, 

діючих у сфері цивільного захисту;
виготовлення проектно-кошторисної документації; 
проведення командно-штабних навчань, семінарів з працівниками 

органів управління цивільного захисту; 
видання нормативних документів.
За рахунок інших джерел фінансування:
створення об’єктових систем запобігання надзвичайним ситуаціям; 
підготовка і перепідготовка спеціалістів з питань цивільного захисту.
Це дозволить протягом наступних п’яти років покращити захист 

населення, територій Вінницької області, навколишнього природного
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середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, 
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту.

Виконання Комплексної програми дасть можливість забезпечити: 
безпечні умови життєдіяльності населення;
підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту 

області до дій за призначенням в умовах загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій;

зменшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру і 
постраждалого від наслідків надзвичайних ситуацій населення;

зменшення витрат на відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій; 
зняття можливої соціальної напруги серед населення та підвищення 

довіри населення до влади.
Зазначені заходи передбачається решіізувати протягом 2022-2026 років.

1.5 Завдання програми та результативні показники

Аналіз загального стану техногенної та природної безпеки в області, 
усвідомлення досягнутих здобутків та існуючих недоліків у цій сфері дають 
підстави сформулювати основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів: 
у сфері управління:
забезпечення удосконалення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту населення і територій та її місцевих 
ланок;

підвищення ролі та значення системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у сфері 
забезпечення загальної безпеки населення області;

забезпечення чіткої взаємодії між суб'єктами моніторингу та 
органами управління цивільного захисту, необхідної для якісного 
відповідного реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення 
ефективних спільних дій;

здійснення аналізу стану природної та техногенної безпеки на 
регіональному та місцевому рівні і визначення (коригування) конкретних 
завдань і заходів щодо його покращення;

У сфері удосконалення практичних заходів захисту населення від 
надзвичайних ситуацій:

забезпечення безперервного функціонування та експлуатаційно- 
технічного обслуговування систем оповіщення керівного складу, органів 
управління цивільного захисту та населення;

приведення наявного фонду захисних споруд цивільної оборони у 
готовність до використання за призначенням та недопущення скорочення їх 
чисельності;

підвищення ефективності захисту населення від небезпечних 
хімічних речовин, впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту 
населення з використанням засобів колективного - захисту у разі

СУС
11



радіаційного або хімічного забруднення території;
забезпечення утримання та накопичення матеріальних резервів для 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у обсягах відповідно до 
затвердженої номенклатури;

організація належного забезпечення транспорту пальним при виконанні 
евакуаційних заходів в особливий період;

впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, 
спрямованих на підвищення стійкості функціонування об'єктів і систем 
життєзабезпечення;

планування та здійснення евакуаційних заходів для всіх категорій 
населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах 
можливого катастрофічного затоплення, небезпечного хімічного ураження, 
районах виникнення стихійного лиха (масових лісових пожеж, зсувів, поводків^ 
підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими 
наслідками), великих аварій, інших надзвичайних ситуацій (у тому числі 
пов'язаних із можливими терористичними проявами та воєнними діями);

організація та забезпечення заходів щодо санітарної охорони території 
області від заносу та розповсюдження карантинних та екзотичних 
висококонтагіозних інфекційних хвороб, у тому числі Coronavirus C0VID-19;

оперативне реагування на медико-санітарні наслідки надзвичайних 
ситуацій у зонах надзвичайних ситуацій, у тому числі Coronavirus COVID-19;

запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин, особливо у сфері 
поводження з відходами;

недопущення виникнення інфекційних захворювань внаслідок порушень 
вимог порядку щодо водопостачання та водовідведення;

забезпечення придбання та передачу установленим порядком засобів 
діагностики Coronavirus C0VID-19 (термометри електронні інфрачервоні, 
набори реагентів для виявлення коронавірусу);

завчасна організація заходів з життєзабезпечення населення під час 
надзвичайних ситуацій;

забезпечення постійного контролю за розвитком водогосподарської 
обстановки у передпаводковий період і період проходження паводка та 
весняного водопілля, а також за ходом виконання планових і термінових 
протипаводкових заходів;

вжиття заходів щодо недопущення відключення об'єктів питного 
водопостачання та водовідведення від систем енерго-, газо-, теплопостачання;

удосконалення обов'язкового навчання керівників усіх рівнів з питань 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру;

розробка та удосконалення методичних документів у сфері захисту 
населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

висвітлювання стану природно-техногенної безпеки та захисту 
населення від надзвичайних ситуацій у засобах масової інформації всіх видів та 
рівнів та з використанням мережі Інтернет;

у  сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій: 
здійснення аналізу стану цивільного захисту та визначення конкретних

12



завдань і заходів щодо його подальшого вдосконалення;
визначення та уточнення найбільш вірогідних для області ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій;
впровадження дієвих заходів щодо завчасного (планового) 

проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших 
профілактичних робіт для запобігання найбільш вірогідним для області 
надзвичайним ситуаціям

природного і техногенного характеру в межах виконання Програми;
удосконалення системи спостережень і контролю, насамперед із 

гідрогеологічних,гідрометеорологічних, технологічних та епідеміологічних 
питань;

забезпечення надійного контролю за станом і експлуатацією 
гідротехнічних споруд, особливо у період проходження паводків;

уточнення зведеного реєстру небезпечних об'єктів;
удосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту 

шляхом впровадження сучасних технологій;
підвищення е( )ективності систем збору, обробки і доведення 

оперативної інформації про надзвичайні ситуації на основі сучасних 
інформаційних технологій;

забезпечення реального накопичення матеріальних резервів усіх рівнів у 
обсягах, необхідних для проведення невідкладних робіт, пов'язаних із 
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру;

 ̂ організація розробки та розміщення соціальної реклами, направленої на 
запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайної 
ситуації.

Ефективна реалізація зазначених завдань Програми, удосконалення 
системи забезпечення техногенної та природної безпеки стане запорукою 
поступального руху до досягнення необхідного рівня безпечного життя і 
здоров'я населення області.

Ресурсне забезпечення визначено у додатку 2 до цієї Програми.
Для відображення рівня досягнення мети, цілей та виконання завдань, 

передбачених Програмою визначено показники продукту, ефективності та 
якості, які зазначено у додатку З цієї Програми.

1.6 Напрями діяльності і заходи програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а 
також відповідальних виконавців, джерела та обсяги фінансування з поділом на 
відповідні періоди зазначено у додатку 2 цієї Програми.

1.7 . Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів та 
координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми,



покладається на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодп з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з_ правоохоронними органами обласної державної адміністрації виступає 
відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, несе 
відповідальність за виконання Програми та інформує Вінницьку обласну Раду 
про результати її виконання. Терміни інформування:

щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом 
подають оперативний звіт; ’

щороку до ЗО січня року, що слідує за звітним, подають річний 
підсумковий звіт;

не пізніше НІЖ за 40 днів після закінчення програми надають фінальний 
звіт. ^

^  Координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми 
здійснюють постійні комісії Вінницької обласної Ради з питань з питань 
удівництва, комунадьного майна, транспорту та розвитку інфраструктури- з 

питань економіки, оінансів та бюджету.

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН
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Додаток 2
до Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2022-2026 роки

Ресурсне забезпечення Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних

ситуацій на 2022-2026 роки

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання заходів 

програми
2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

тис. грн

Всього 
витрат 

на виконання 
заходів 

програми
1 2 3 4 5 6 7

Обсяг ресурсів всього, 
зокрема:

61903,
50

76004,
50

71532,
50

71466,
50

71567,
50 352 474,50

державний бюджет
-

обласний
бюджет 50780,

25
61081,

25
56609,

25
57443,

25
57544,

25 283 458,25

місцеві бюджети міських 
селищних, сільських рад 
(територіальних громад)

11123,
25

14923,
25

14923,
25

14023,
25

14023,
25 69 016,25

Кошти небюджетних джерел
-

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН
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№

1

т

т

Додаток З
до Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області 

у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2022—2026 роки

Результативні показники 
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області 
У разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 -  2026 роки

Назва показника

Кількість об’єктів, які 
обслуговуються в належному стані 
Кількість об’єктів, які потрібно 
загримувати в належному стані та які 
потребують охорони
Обсяг закупівлі матеріальних засобів 
для поповнення матеріального 
резерву.
Кількість захисних споруд цивільного 
захисту які забезпечені необхідними 
засобами цивільного захисту, майном, 
в тому числі забезпечення їх 
доступності для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення.

Одиниц
я

виміру

од.

од.

од.

од.

Вихідні 
дані на 

початок дії 
програми

РІК виконання програми Всього за період 
ДІЇ програми 

(або до кінця дп 
програми)

2022 2023 2024 2025 2026

2

28499

11

7130 5253 5290 6270 6700 30643

11
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5

(1

Протяжність берегоукріплення для 
захисту населеного пункту від 
шкідливої дії паводкових вод.

пог.м. 10,2 39,0 40,8 40,0 - - 130,0
0 Кількість облапттованих 

автоматизованих робочих місць 
чергових пунктів управління 
облдержадміністрації, районних 
державних адміністрацій та 
територіальних громад.

од. 0 7 12 20 20 11 70

Кількість засобів індивідуального 
захисту органів дихання 
(фільтрувальний протигаз 
комбінований, респіратор 
протипиловий) та шкіри для 
працівників формувань та особового 
складу пунктів управління.

од. 230 954 954 954 954 954 5000

П Показники ефективності програми
---- ---------  І

І 1 ехшчне обслуговування 1 -ї системи 
оповіщення

тис.
грн 835,5 2200 2500 2800 2800 2800 2620,0А Охорона 1-го пункту управління тис.
грн 1290,0 1300 1400 1500 1600 1800 1520,05 середня собівартість одного продукту 

для поповнення матеріального 
резерву.

тис.
грн 1680,0 2100,0 2800 2840 2390 2240 2474,0

4 Середня вартість робіт щодо 
облаштування 1 -ої захисної споруди 
необхідним майном та пристроями 
для забезпечення доступності 
захисних споруд для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення.

тис.
грн 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 6,5

Середня вартість робіт з 
берегоукріплення 10 пог. метрів тис. 209,7 219,5 223,6 230,8 - 224,63

.
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берегової смуги. грн

0 Середня вартість робіт щодо 
облаштування 1-го робочого місця 
чергового пункту управління 
облдержадміністрації, районної 
державної адміністрації та 
територіальної громади.

тис.
грн 850,0 850,0 935,0 1029,0 1132,0 1245,0 1038,2

/ Середня вартість закупівлі одного 
комплекту засобів індивідуального 
захисту органів дихання 
(фільтрувальний протигаз 
комбінований, респіратор 
протипиловий) та ттсіри для 
працівників формувань та особового 
складу пунктів управління.

тис.
грн 4,830 4,850 4,890 4,950 5,0 5,250 4,988

Ш Показники якості програми
1 забезпечення внутрішньо обласної 

системи оповіщення та створення 
належних умов для функціонування 
міського та позаміського пунктів 
управління.

% 100 100 100 100 100 100 100

1 оаоезпеченість фізичного захисту 
міського та позаміського пунктів 
управління області.

% 100 100 100 100 100 100 100
6 ґівень поповнення матеріального 

резерву від необхідної кількості 
згідно номенклатури

% 75 80 85 90 95 100 100
4 забезпечення готовності захисних 

споруд цивільного захисту щодо 
укриття людей в тому числі 
забезпечення доступності для осіб 3

% 10 18 45 73 90 100 100

хліи::
18



Інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення.

1 у

0 Рівень забезпеченості захисту 
населеного пункту від шкідливої дії 
паводкових вод.

% 9 зо 65 100 100 100 100

7

Рівень готовності до дій за 
призначенням облатптованих 
автоматизованих робочих місць 
чергових пунктів управління 
облдержадміністрації, районних 
державних адміністрацій та 
територіальних громад.

% 0 10 27 55,5 84,0 100 100

1

Рівень забезпеченості працівників 
формувань та особового складу 
пунктів управління засобами 
індивідуального захисту органів 
дихання (фільтрувальний протигаз 
комбінований, респіратор 
протнпиловий) та шюри.

% 5 12,2 24,4 36,6 48,8 66 66

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТІОН
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Додаток 4
до Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області 

у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2022—2026 роки

Напрями Д ІЯ Л Ь Н О С Т І і заходи Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області 
У разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки

№

CR
93SЯs

Джерело
фінансува

RW «
® Œ ^«  « S 
g “ m  ̂ 0

30fq}ejHa за роками

з/п Перелік заходів програми S  о Виконавці Очікуваний

1.>вдосконалення системи управління тепитог

В W
• рц

а
Н

п а л т х п п

ння ® 5 «* 2 5
â i -

t=

2022 2023 2024 2025 2026
результат

1.1

1.1.1

Проеісіування та модернізація (реконструкція) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення:

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації, проведення експертної 
оцінки сучасної територіальної 
автоматизованої системи централізованого 
оповіщення

2022

2023

Департамент 
з питань 

оборонної 
роботи, 

цивільного 
захисту та 
взаємодії з 

нравоохоронн 
йми органами 

обласної

Обласний
бюджет 7000,0 3500,0 3500,0

Отримання 
ПКД сучасної 
територіально 

ї системи 
оповіщення
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№
з/п Перелік заходів програми

я я я 

§ ^  а  о

в«РЧ

а
Н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

к« я 

§
«О В 5
Я 2 ^
1 1 ^
й

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

державної
адміністрації

(далі-
Департамент

ЦЗОДА)

1.1.2
Модернізація та реконструкція існуючої 
територіальної автоматизованої системи 
централізованого оновітттення

2023

2026

Департамент
ЦЗОДА;

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 44 000,0 11000,

0
пооо,

0
11000,

0
пооо,

0 Введення в 
дію сучасної 
територіаньн 

ої системи 
оповіщенняМісцевий

бюджет Іб О О О Ї ^ - ,4000,0 4000,0 4000,0 : = 4000,0

і* х ^.іьорсиии иалежних умов ДЛЯ функціонування внутрішньообласної системи опові 
пунктів управління облдержадміністрації, матеріально-технічних складів, споруд

забезпечення публічної безпеки та протидії від протипр

щення
цивілі
ЇВНИХ

, МІСЬІ
>ної об 
иосяга

сого та
орони
нь.

позам 
та цив

іськог
ільног

0 запасних 
0 захисту,

1.2.1

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.

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

комунальна 
установа 

“Вінницький 
обласний центр 

цивільного 
захисту та 

матеріальних

Обласний
бюджет 42900,0 8000,0 8200,0 8500,0 9000,0 9200,0

Забезпечення 
функціонував 

ня системи 
оповіщення
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№
а;
бЗ
а
§ & 
§ °  
-а  м
а

Н

Джерело
фінансува

ння

и
1 «

о я З 
£
§.і^
в

зокрема за роками

з/п Перелік заходів програми Виконавці

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

1 д

резервів”.

1 .0 V. ьорснн« ^диииі інформаційної інфраструктури Департаменту з питань оборонно 
правоохоронними органами обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій,

можливостей.

* робот 
терит^

н, циві 
зріальї

льногс 
іих грс

> захис 
мад, п

гу та в, 
остійні

шємодії 3 
їй розвиток її

Організація інтегрованої загальнообласної 
інформаційної мережі Департаменту з 
питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами обласної державної адміністрації 
і регіональних інформаційно- 
комунікаційних систем, включаючи 
системи цифрового телебачення і 
радіомовлення, супутникових систем 
(комп’ютерні, телекомзгнікаційні 
технології та інформаційні сервіси)

2 0 2 2

2 0 2 6

Департамент 
ЦЗОДА; 

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 3100,0 700,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Удосконалення
сучасної
регіональної
системи
оповіщення із
запровадженням

1.3.1

1 4

Місцевий
бюджет 1 100,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0

технологііі,
проведення
відеоселекторів
та
відеоконференці 
йз керівним 
складом органів 
управління 
цивільного 
захисту області

малими, снріїмоьані на удосконалення системи оповіщення керівного складу обласної 
місцевих КОМІСІЙ 3 питань ТЕБ та НС, населення, яке мешкас у зонах ураж^ня "  
падзвичаиних ситуацш на арсеналах (об’єктах зберігання) озброєння, ракет, боєприп; 

---------------------------------------- затоплення.

держа 
5ухоне 
ісів М<

вної ад 
безпечі 
Э Укра

МІНІСТ] 
яих пр 
їни та

зації, ч 
вдметії 
зонах ]

ленів с 
і при в 
[сатаст]

бласної та 
иникненні 
зофічного

22



№
з/п

1.4.1

Перелік заходів програми

Запровадження системи автоматизованого 
оповіщення за допомогою засобів зв’язку 
керівного складу обласної державної 
адміністрації, членів обласної та місцевих 
комісій з питань ТЕБ та НС, населення, яке 
мешкає у зонах ураження від 
вибухонебезпечних предметів при 
виникненні надзвичайних ситуацій на 
арсеналах (об’єктах зберігання) озброєння, 
ракет, боєприпасів МО України та зонах 
катастрофічного затоплення.

23
к
а
я
я
а
о

&
а о
в И!

Я
аз

*§
&V

Н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

СчК 
^  *  ® аЯК «
© яВ 2 и я
а-в-
Н

%
Оа

1 600,0

600̂ 0

зокрема за роками

2022

800,0

2023

200,0

200,0

2024 2025 2026

200,0

100,0

200,0 200,0

100,0 100,0 100,0

Очікуваний
результат

Своєчасне 
інформування 
та скорочення 
часу на 
оповіщення 
керівного 
складу та 
населення, що 
мешкає у зонах 
можливого 
катастрофічног 
о затоплення, 
ураження від 
розльоту 
боєїфипасів, 
що
зберігаються 
на арсеналах 
МО України^ ^  . '----------------------- ------------ ------------ 1----------- 1----------- 1_______ І______ J _______  МО України

. Створення регіональної системи комплексного збору, аналізу інформації щодо прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям на 
_________________________ ________________ ОСНОВІ аналітичних геоінформаційних систем ичаиним ситуаціям на

___________ __ ________________  надзвичаиних ситуацш на основі ОрепСІ8 розробок. факторів

23



№
з/п

2.1.1

2 . 1.2

24

Перелік заходів програми

Придбання 
(своєчасного 
забезпечення) 
комплексу, 
прогнозування 
наслідків 
о б ’єктах

та обслуговування 
оновлення програмного 

прогнозно-моделюючого 
що забезпечують
розвитку та оцінку 

надзвичайних ситуацій на 
підвищеної небезпеки, 

транспорті, інженерних магістралях та 
водних об’єктах із використанням 
геопросторових даних та відкритих СІ8- 
порталів, формування картографічних 
додатків із зонами впливу небезпечних 
факторів надзвичайних ситуацій

R
SаяX
й
g S -  «  S  М•тл

а
Н

Утримання веб-платформ (веб-ресурсу) 
д а  збереження, відображення об’єктів 
інтерактивної карти техногенно-природної 
небезпеки Вінницької області та 
забезпечення безперешкодного доступу 
користувачів на відкритих вебпорталах.

2022

2026

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

Департамент
ЦЗОДА

2022

2026

Обласний
бюджет

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет

uRw RЮ aо
заa

aa
fi

a;
a
о

S*a 0aa «1a sSоa -e-
И

108.0

155,0

зокрема за роками

2022 2023 2024

68,0 10,0

2025 2026

Очікуваний
результат

10,0

31,0 31,0

10,0 10,0

31,0 31,0

Створення
та
забезпеченн
я
актуального
стану
інтерактивно 
ї карти 
техногенної 
та природної 
небезпеки

31,0

Забезпеченн
я постійного
доступу
користувачів
до ресурсів
інтерактивно
ї карти
техногенно-
природної
небезпеки
Вінницької
області

24



№

яXясза
§ 1  в о
я м
га

Н

Джерело
фінансува

ння

к

« “ і

3 і  а 
£ § 1  О 2 .а.'в '

И

зокрема за роками

з/п Перелік заходів програми Виконавці

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

2.2 .‘З'’*“'™ ™  автоматизованого професійного робочого місця для опер 
забезпечення ностшного доступу та актуалізації бази даних гсоінформаційиої анал"тп

області.

атора-
ЧНОЇ СІ

адміні
істеми

страто
ЦИВІЛ1

ра СІ8]> 
»ного 3

ІарвЗе
ахисту

ГУЄГ для 
Вінницької

2.2.1 

0 'І

олсшіїування комп'ютеризованого 
робочого місця (оператора-а,дміністратора 
ОізМарзЗегуег) для забезпечення 
постійного доступу та актуалізації бази 
даних геоінформаційної аналітичної 
системи цивільного захисту Вінницької 
області із застосуванням ліцензійного 
програмного забезпечення.

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 73,0 25,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Створення
робочого
місця
оператора-
адміністрато
ра єдиного
веб-ресурсу:
геоінформац
ійної
аналітичної
системи
цивільного
захисту
Вінницької

^ дт .и си и іі .алодіь щодо орі анізацп 11̂  -  телефонного зв’язку оперативних чергових
оперативними черговими районних державних адміністрацій та

пункі
терит(

ів упр 
)ріальі

авлінн
ІИХ Гр(

я облд 
)мад.

ержаді
області 

шністрації 3

2.3.1

забезпечення та утримання прямого ІР -  
телефонного зв’язку оперативних чергових 
пунктів управління облдержадміністрації з 
оперативними черговими районних 
державних адміністрацій та

2022

2026
Департамент

ЦЗОДА
Обласний
бюджет 55,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Своєчасне 
оповіщення і 

перевірка 
достовірності 

прийнятих
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№
з /п Перелік заходів програми

£
«X 
§ ^  
§ й 
-X Л•м

а
Н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

и.»V к^  и 
«  « і ,

3 1 § 
и  2  Ё

а*®"
Є

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

територіальних громад
повідомлень

3. Забезпечення ефективного рівня стану захисту населення і територій від нас^
техногенного та природного характеру

ІІДКІВ }іадзви«іайни)( ситуаіцій

0 .1 .
. .сраш. „»злених .ц^кгів шогилів-шдільського району Вінницької області від небезпечних факторів впливу

зсувних та гідрологічних процесів.

3.1.1
Проведення протизсувних робіт берегової 
лінії по річці Жван в селі Жван та по 
вулиці Джерельній смт Муровані 
Курилівці.

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

Муровано- 
Куриловець 
ка селищна 
територіаль 
на громада

Обласний
бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 - -

Побудова
закріплююч
их
конструкцій
(підпірні
стінки,
сітки,
влатптування

Місцевий
бюджет 2 700,0 900,0 900,0 900,0 -

3.1.2
Модернізація (реконструкція) лівнево- 
стічної каналізаційної мережі міста 
Могилів-Подільський, Вінницької області

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА;
Могилів-

Обласний
бюджет 2 636,25 527,

25
527,
25

527,
25

527,
25

527,
25

лотків}

Підвищення
рівня

захисту

26



№
з/п Перелік заходів програми

та  елементів берегоукріплення русла річок.

я9
я 
“ 1  
§ § 
-ЕВ «
г
и
н

Виконавці

Подільська 
міська 

територіаль 
на громада

Джерело
фінансува

ння

и

я І. в  « ^

3 і  а* 2 5
© ІЗ. а*©“

Є

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

територій
від

затоплень/пі
дтоплень

паводковим

Місцевий
бюджет 23 726,25-- ш ш 4745,

25'
4745,
. 25 '

4745,
;2 5 ‘

4745,^
25^

Реконструкція захисної протиповіневої 
запірної арматури (засувки, зворотні 
клапани) на мережі дощової каналізації у 
м. Могилів-Подільський, Вінницької 
області

- -

Обласний
бюджет 502,50 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

Місцевий
бюджет 4  522,50 904,5 904,5 904,5 904,5 904,5

Очищення вуличної мережі дощової 
каналізації від засмічення та мулу у 
м.Могилів-Подільський Вінницької області

- -

Обласний
бюджет 663,00 132,6

0
132,6

0
132,6

0
132,6

0
132,6

0
-

Місцевий
бюджет 5 967,00 1193,

40
1193,

40
1193,

40
1193,

40
1193,

40

Реконструкція берегоукріплення 
(підпірних стінок) по руслу річки Дерло у 
м. Могилів-Подільський Вінницької 
області

- -

Обласний
бюджет 758,50 151,7

0
151,7

0
151,7

0
151,7

0
151,7

0
-

Місцевий
бюджет 6 826,50 1365,

ЗО
1365,

ЗО
1365,

ЗО
1365,

ЗО
1365,

ЗО
Реконструкція берегоукріплення 
(підпірних стінок) по руслу річки Немійка - -

Обласний
бюджет 712,25 142,4

5
142,4

5
142,4

5
142,4

5
142,4

5 -

27
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№
з/п Перелік заходів програми

у м. Могилів-Подільський Вінницької 
області

каа
93а
§ ^  а о
1 й а п• РЦ
га

Н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

и 
« «
® в ^  )В « 5

3 а а 

И

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

Місцевий
бюджет 6 410,25 1282,

05
1282,
05

1282,
05

1282,
05

1282,
05

3.2 Забезпечення працівників територіальних формувань, спеціанізованих служб цивіл
управління облдержадміністрації засобами радіаційного та

ьного захисту та ос< 
хімічного захисту.

І

>бового складу  пунктів

3.2.1
Придбання засобів індивідуального 

захисту органів дихання (фільтрувальний 
протигаз комбінований, респіратор 
протипиловий)

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА;

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 20 000,0 4000,

0
4000,

0
4000,

0
4000,

0
4000,

0

Підвищення 
рівня 

фізичного 
захисту 

працівників 
формувань 

та особового 
складу 

пунктів 
управління

Місцевий
бюджет 10 000,0 2000,

0
2000,

0
2000,

0
2000,

0
2000,

0

3.2.2 Придбання засобів індивідуального 
захисту шкіри (костюм Л-1) 

-------------------------------- ---------

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Підвищення
рівня

фізичного
захисту

працівників

28
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№
з/п

яя93«в9

Ьц9;
'З И
«  § І

м «
£

к

зокрема за роками

Перелік заходів програми
§ & В О
2 « в м•■ч
г

н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

Місцевий : 
бюджет д й р о ,р :г .  = 300,0 ТЗООІІ/ І 300,0 300,0 ■300,0

формувань 
та особового 

складу 
пунктів 

управління

3.2.3 Придбання вимірювальних приладів 
(дозиметр-радіометр, газоаналізатор)

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 935,0 187,0  ̂ 187,0 187,0 187,0 187,0

Підвищення 
рівня 

фізичного 
захисту 

працівників 
формувань 

та особового 
складу 
пунктів 

управління3.3 Впровадження комплексу заходів щодо відновлення функціоі 
як об’єктами нерухомого майна є Вінницька обласна рад 

цивільного захисту, майном, в тому числі забезпечення досту
грз

іувапня захисних споруд цивільного захисту (органо 
а) за призначенням та їх доукомплектування необхі;] 
пності захисних споруд для осіб з Інвалідністю та інв 
'̂ н населення.

м упра 
(НИМИ: 
аих ма.

вління яких,
(асобами
ломобільних

3.3.1

Доукомплектування захисних споруд 
цивільного захисту необхідними засобами 
цивільного захисту, майном (оснащення 
формувань 3 обслуговування захисних 
споруд, укомплектування захисних 
споруд):

2022

2026

Балансоугр
имувачі

захисних
споруд

цивільного
захисту

Обласний
бюджет 1626,0 335,0 407,0 330,0 189,0 365,0

Підвищення
стану

готовності
захисних

споруд
цивільного

захисту
29



№
з/п Перелік заходів програми

в: а: я я а 
§ ^  

я Л 
%&и
И

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

ик
^  * -V . 

« і ?

О Я 3
я 2 ^ь- в ч5,
а « -

к

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

протирадіаційне укриття № 00028 
(Могилів — Подільський медичний 
фаховий коледж)

- - - 170,0 170,0 -

протирадіаційне уіфиття № 00280 
(Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені М. Грушевського)

- - - 150,0 90,0 40,0 20,0 -

Г протирадіаційне укриття № 00515 
(Гайсинський медичний фаховий колледж) - - - 80,0 20,0 20,0 40,0 .
протирадіаційне укриття № 01249 
(Комунальне некомерційне підприємство 
"Липовецька обласна лікарня відновного 
лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, 
порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату Вінницької обласної Ради")

- - - 340,0 - - 50,0 40,0 250,0 -

протирадіаційне укриття № 01524 
(Комунальний заклад «Котюжанівська 
спеціальна школа» Вінницької обласної 
Ради)

- - - 40,0 40,0 - - - - -

протирадіаційне укриття № 01624 
(Брацлавська спеціалізована школа 
І“ІІІ ступенів Немирівського району 
Вінницької обласної Ради)

- - - 62,0 12,0 10,0 25,0 15,0

-
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2022 2023 2024 2025 2026

протирадіаційне укриття № 02300 
(Комунальний заклад «Тульчинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей 
3 посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної Ради»)

- - - 125,0 50,0 45,0 30,0 -

протирадіаційне укриття № 02346 
(ТиБрівський обласний будинок-інтернат 
для осіб 3 інвалідністю та осіб похилого 
віку)

- - - 464,0 220,0 140,0 80,0 14,0 10,0 -

сховища № 00008, № 00025, № 00216 
(Комунальне підприємство 
"Вінницяоблводокапал")

- - - 195,0 75,0 35,0 35,0 20,0 30,0 -

3.3.2
Проведення заходів щодо відновлення 
функціонування захисних споруд 
цивільного захисту:

2022

2026

Балансоу’ір
имувачі

захисних
споруд

цивільного
захисту

Обласний
бюджет 3270,0 1980,0 660,0 365,0 220,0 45,0

Підвищення
стану

готовності
захисних

споруд
цивільного

захисту
протирадіаційне укриття № 00028 
(Могилів -  Подільський медичний 
фаховий коледж)

- - -
270,0 20,0 50,0 200,0

протирадіаційне укриття № 00280 
(Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені М. Грушевського)

- - -
320,0 120,0 200,0

-
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2022 2023 2024 2025 2026

протирадіаційне укриття № 00515 
(Гайсинський медичний фаховий коллелж') - - -

290,0 120,0 50,0 20,0 100,0
-

протирадіаційне укриття № 01249 
(Комунальне некомерційне підприємство 
"Липовецька обласна лікарня відновного 
лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, 
порзтпенням психіки і опорно-рухового 
апарату Вінницької обласної Ради");

- - - 290,0 170,0 120,0 -

протирадіаційне укриття № 01524 
(Комунальний заклад 
«Котюжанівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради);

- - - 230,0 40,0 70,0 70,0 50,0 -

протирадіаційне укриття № 01624 
(Брацлавська спеціалізована ттткола 
І-ІІІ ступенів Немирівського району 
Вінницької обласної Ради);

- - - 85,0 85,0 -

протирадіаційне укриття № 02300 
(Комунальний заклад «Тульчинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей 
3 посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної Ради»);

- - - 125,0 75,0 50,0 -

протирадіаційне укриття № 02346 
(Тиврівський обласний будинок-інтернат 
для осіб 3 інвалідністю та осіб похилого

- - - 45,0 45,0 -
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2022 2023 2024 2025 2026

віку);

сховища № 00008, № 00025, № 00216 
(Комунальне підприємство 
"Вінницяоблводоканал"). - - 1615,0 1350,0 120,0 75,0 25,0 45,0 -

3.4 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціал
характеру.

ьного та воєнного

3.4.1
Відшкодування матеріальних збитків та 

надання допомоги постраждалим 
унаслідок надзвичайної ситуації.

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА;

районні 
державні 

адміністра
ції; 

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 15 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Мінімізація 
наслідків 

впливу 
небезпечних 
факторів від

н е
Місцевий
бюджет ;іЬ 000,0

.у,

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

3.5 Забезпечення заходів щодо збору, перевезення, зберігання та утилізації ртуті ліеталеї»ої.
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2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

3.5.1
Облаштування місця збору (тимчасового 
зберігання) та організації заходів з 
перевезення і утилізації ртуті металевої.

2022 Департамент
ЦЗОДА;

Обласний
бюджет 1 400,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 Мінімізація

наслідків
впливу

небезпечних
хімічних
речовин

2026 Територіаль 
ні громади

Місцевий 
бюджет ; 1400,0 : 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0

4. Заходи щодо удосконалення системи оперативного реагування на надзвичайні СІЇітуації

4.1 вдосконалення (модершзацш), переоснащення робочих місць оперативного чергового пунктів управління обласної державної
адміністрації

4.1.1

Впровадження та модернізація 
автоматизованого робочого місця 
оперативного чергового пунктів 
управління облдержадміністрації, 
оперативно-чергових районних державних 
адміністрацій та територіальних громад.

2022
Департамент

ЦЗОДА;

Обласний
бюджет 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Забезпечення

ефеїстивності
та

2026 Територіаль 
ні громади Місцевий

бюджет 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

оперативності 
роботи 04 

пункту 
управління

І?г
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2022 2023 2024 2025 2026

4.1.2

Переоснащення сучасною інформаційно- 
довідковою, контрольною та зв’язковою 
апаратурою робочого місця оперативного 
чергового нзтїктів управління 
облдержа,п]^ііністрації, оперативно- 
чергових районних державних 
адміністрацій та територіальних громад

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Забезпечення
ефективності

та
оперативності 

роботи 0 4  
пункту 

управління

Місцевий 
бюджет щ 250,0 50,0 : 50,0 :■50,0 50,0'^ 5 0 ^

4.2 Забезпечення роботи керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативної групи облдержадміністрації сп 
автомобільним транспортом, квадрокоптером, спеціальним штабним наметом, засобами зв’язку та індиввдуальпого захі 

переносною компьютерною технікою і вимірювальними приладами та іншими засобами (робочим оснащенням, інструя
роботи у зоні виникнення налзвичайної ситуяпії

еціальним 
ясту, а також 
ієнтом) для

4.2.1

Придбання спеціального автомобіля -  
позашляховика для забезпечення 
діяльності пункту управління керівника 
робіт 3 ліквідації наслідків НС

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 1000,0 - 1000,0 - - -

Оперативна 
доставка 

керівника робіт 
3 ліквідації НС 
та оперативної 
фупи в район

4.2.2 Забезпечення портативними 
радіостанціями

2022

2026

Департамент 
ЦЗ ОДА

Обласний
бюджет 50,0 - 20,0 10,0 20,0 -

Організація 
зв’язку членам 

оперативної 
групи ОДА
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2022 2023 2024 2025 2026

4.2.3
Забезпечення сучасними ІТ-засобами 
(ноутбуки, нетбуки, планшети, 
квадрокоптером

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 100,0 15,0 45,0 15,0 15,0 10,0

Своєчасне 
інформування 

керівника робіт 
та членів ОГ 3 
ліквідації не

4.2.4

Оснатдення оперативної групи ОДА 
вимірювальними приладами для 
забезпечення роботи в районі виникнення 
н е  (дозиметри, прилади хімічної розвідки, 
газоаналізатор)

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 225,0 - 75,0 75,0 75,0 -

Забезпечення 
роботи 

оперативної 
групи ОДА в 

районі

4.2.5

Оснатцення оперативної групи ОДА 
штабним наметом та майном для 
розгортання у складі пересувного пункту 
управління

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА

Обласний
бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 - -

Забезпечення 
роботи 

керівника робіт 
та оперативної 
групи ОДА в 

районі

5. Матеріально-технічне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
життєзабезпечення потерпілого населення

та оргіінізаці

5.1 Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із
затвердженою номенклатурою.
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№
з/п

5.1.1

5.2

5.2.1

37

Перелік заходів програми

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

пая«я
і  & в  о

-  в® я М• мг
fi.
н

2022

2026

Утримання комунальної установи “]

Виконавці

Департамент 
ЦЗ ОДА; 

комунальна 
установа 

“Вінницький 
обласний 

центр 
цивільного 
захисту та 

матеріальних 
peзepв^в’̂

Джерело
фінансува

ння

Обласний
бюджет

п я^  я ^  
«  § §  
g
о  S  а  

© S.& "О*

зокрема за роками

75 000,0

2022

15000,0

2023

15000,0

2024

15000,0

2025

15000,0

2026

15000,0

Очікуваний
результат

Закупівля 
матеріально- 

технічних 
засобів для 
створення 

регіональног 
о

матеріальног 
о резерву

інницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів”

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

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

комунальна 
установа 

“Вінницький 
обласний 

центр 
цивільного 
захисту та 

матеріальни 
X резервів”.

Обласний
бюджет 52 000,0 10000,

о

ІО О О О ,

о

10000,

о
11000,

о

11000 ,
о

Забезпеченн
я

своєчасного 
постачання 
та охорони 
матеріальни 
X цінностей 

регіональног 
о

матеріальног 
о резерву та 
технічного 

стану 
будівель та
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2022 2023 2024 2025 2026

споруд
установи

5.3 придбання та обслуговування польових кухонь (типу КП-125, КП-130 та інших модиф 
бригад аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних, аварійно-ремонтних) бригад, і

населення.

ікацій
шеціа;

І для 0 
іізова(

рганіз
(ИХ СЛ}

їції ха 
'жб та

рчування
потерпілого

5.3.1

Придбання 6-ти польових кухонь (типу 
КП-125, КП-130 та інших модифікацій) 
для організації харчування бригад 
аварійно-рятувальних (аварійно- 
відновлювальних, аварійно-ремонтних) 
бригад, спеціалізованих служб та 
потерпілого населення.

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

комунальна 
установа 

“Вінницький 
обласний 

центр 
цивільного 
захисту та 

матеріальних 
резервів”.

Обласний
бюджет 600,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0

Організація 
харчування 
аварійно- 

рятувальних 
бригад, 

спеціалізова 
них служб 

та
потерпілого
населення.

5.3.2

Обслуговування 6-ти польових кухонь 
для організації харчування бригад 
аварійно-рятувальних (аварійно- 
відновлювальних, аварійно-ремонтних) 
бригад, спеціалізованих служб та 
потерпілого населення.

2022

2026

Департамент
ЦЗОДА;

комунальна
установа

“Вінницький
обласний

центр

Обласний
бюджет 240,0 40,0 40,0 80,0 40,0 40,0

Організація 
харчування 
аварійно- 

рятувальних 
бригад, 

спеціалізова 
них служб
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цивільного 
захисту та 

матеріальних 
резервів”.

та
потерпілого
населення.

6. Покр ащсиші інформаційної вза^модц з орі анізаціями та установами причетними до вирішені
керівництва області, населення

ія завдань циВІЛЬНО го захисту, інформування

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

6.1.1

Видання типографським способом 
щорічних інформаційно-аналітичних 
бюлетенів “Про стан техногенної та 
природної безпеки у Вінницькій області” 
та  навчально-методичних посібників щодо 
організації цивільного захисту для органів 
управління всіх рівнів.

Департамент 
ЦЗ ОДА; 

Навчально- 
методичний 

центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області

Обласний
бюджет 475,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Інформував 
ня про стан 
техногенної 
та природної 
небезпеки в 

області

о.^
0 І достовірного інф орм ування населення про загрозу та  в

подій у ході її ліквідації
иникн<^ННЯ НіІДЗВИЧ айної ситуаці І та перебіг
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№
з/п

40

Перелік заходів програми

6.2.1

Запровадження постійних рубрик у засобах 
масової інформації, зокрема друкованих, з 
метою проведення інформаційно- 
просвітницької роботи з населенням щодо 
правил поведінки в умовах надзвичайних 
ситуацій, а також за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
аудіовізуальних та інтерактивних засобів і 
соціальної реклами.

кяя«X
§ й а о а и
X« мга
'ЗіН

2022

2026

Виконавці

Департамент
ЦЗОДА;

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики 
ОДА; 

Департамент 
інформаційно 
ї  діяльності та 
комунікацій з 
громадські
стю ОДА; 

Навчально- 
методичний 

центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області

Джерело
фінансува

ння

Обласний
бюджет

® 5 я 2іт X
а і -
И

з

1 750,0

зокрема за роками

2022 2023 2024

350,0 350,0

2025 2026

350,0 350,0

Очікуваний
результат

350,0

Інформуван 
ня населення 

щодо дій у 
разі загрози 

або
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№
з/п

6.2.2

6.2.3

Перелік заходів програми

Обладнання та оснащення
консультаційних пунктів з питань 
цивільного захисту при органах місцевого 
самоврядування для проведення 
інформаційно-просвітницької роботи з 
непрацюючим населенням щодо порядку 
дій в умовах надзвичайних, несприятливих 
побутових або нестандартних ситуацій:
^  навчально-наочними посібниками 

(плакати, стенди); 
навчальним майном; 
засобами надання домедичної 
допомоги; засобами пожежогасіння; 
побуговими засобами радіологічного 
спостереження.

>

>

Матеріально-технічне забезпечення роботи 
Мобільного консультаційного пункту з 
питань навчання населення діям у 
надзвичайних ситуацій сучасними 
інформаційно-комунікаційними 
технологіями, аудіовізуальними та 
інтерактивними засобами, поліграфічними 
виданнями з питань ЦЗ та зразками 
навчального майна.

я 
X 
X «
X 
о
в  о  м й
я• мга
Н

2022

2026

2022

2026

Департамент 
Ц ЗО ДА ; 

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики 
ОДА; 

Навчально- 
методичний 

центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області; 
Територіальні 

громади

Департамент 
ЦЗ ОДА; 

Навчально- 
методичний 

центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області

41

Виконавці

'Ш СЛ'

Джерело
фінансува

ння

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Обласний
бюджет

и
яо кю Xо

8

X
я
Й

а

Вмо в ав се
В sS

о
& -8-

1=1

500,0

550,0

25,0

зокрема за роками

2022 2023

100,0 100,0

2024 2025 2026

100,0

110,0

5.0

110,0

5,0

- 110,0

100,0

110,0

100,0

110,0

5,0 5,0 5,0

Очікуваний
результат

Підготовка 
непрацюючо 
го населення 

області 
щодо дій в 
умовах н е

Матеріальне 
технічне 

забезпеченн 
я навчання 
населення 
щодо дій в 
умовах н е

41



№
з/п

42

Перелік заходів програми

я к вСІВ оа .
В ®м И
в м•шгЄй
н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

ь.

§ *
® в'З'зВ « § 
Вм Йо  В а
в 2  ̂

и

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

7.1

7.1.1

------------ „ р д  « П І »  ^ І і р а п ^ и н п и  1 С И Л , формування КуЛЬТурі
залученням засобів масової інформації, соціальної реклами

Підготовка та проведення комавд™ навчань, штабних тренувань з органами управління та силами районних (місцев.^0
ланок територіальної підсистеми единої державної системи цивільного захисту

Підготовка та проведення командно- 
штабних навчань, штабних тренувань з 
органами управління та силами районних 
(місцевих) ланок територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

Територіаль 
ні громади

Обласний
бюджет 35,0

Місцевий
бюджет

7,0 7,0

40,0 8,0

7,0 7,0

8,0 8,0

7,0

8,0 8,0

Практична 
підготовка 
керівного 
складу і 
фахівців 
органів 

виконавчої 
влади, 
органів 

місцевого 
самоврядува 

ння, 
діяльність 

яких 
пов’язана з 

організацією 
і

здійсненням
заходів

цивільного

42



№
з/п

7.2

7-2.1

43

Перелік заходів програми

ввв
93в
о
в сЙ и

тев м
а
Н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

1«® в ^
:В «  5

з і  аЯ 2 ^и в ч*.
а і -
к

зокрема за роками

2022 2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

захисту, 
керівників 
підрозділів 

(служб, 
формувань) 

сил 
цивільного 

захисту та їх 
органів 

управління.Т І  к  '-------------------------------------------------------------------— Г------------------ -̂--------------------------- ------- '-------------- —— — -------- ^ __________І___________ І_______ ' І •__________1____________________У і і и с Ш Л Ш Ш
Розробка та підготовка до видання спеціальної літератури, відеопродукції з питань цивільного захисту та безпечної житгедіяльності

Розробка та видання спеціальної 
навчальної літератури (посібники, 
рекомендації, пам’ятки, буклети, брошури, 
спеціалізовані друковані видання (газети, 
журнали)) для комплектування 
консультаційних пунктів з питань 
цивільного захисту при органах місцевого 
самоврядування для проведення 
інформаційно-просвітницької роботи з 
непрацюючим населенням щодо порядку 
дій в умовах надзвичайних, несприятливих 
побутових або нестандартних ситуацій.

Департамент
ЦЗОДА;

Навчально-

>

2022

2026

методичний 
центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області

Обласний
бю дж ет 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Забезпеченн
я

непрацюючо 
го населення 

спец, 
літературою 

для 
самостійног 
о вивчення 

щодо 
порядку дій 

в умовах 
НС.
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№
з/п

7.3

7.3.1

44

Перелік заходів програми

№ в в я в 
§ & 
§ й -  « в М« мгСи
н

Виконавці
Джерело

фінансува
ння

о
я в взЯ яв »в ^ ® ао ва 2 ь- .3о з ,  а*в"

І
а

зокрема за роками

2022

Сприяння громадським організаціям та рухам

2023 2024 2025 2026

Очікуваний
результат

Сприяння проведенню щорічних обласних 
зборів -  змагань юних рятувальників за 
програмою Всеукраїнського громадського 
дитячого руху «Школа безпеки» з метою 
формування культури безпеки
життєдіяльності серед дітей та молоді, 
пропаганди здорового і безпечного 
способу життя, оволодіння ними 
навичками самозахисту і рятування, а 
також участі команд — переможниць у 
всеукраїнських зборах -  змагання юних 
рятувальників.

2022

2026

Департамент 
ЦЗОДА; 

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики 
ОДА; 

Департамент 
інформаціі^но 
ї  діяльності та 
комунікацій з 
громадські
стю ОДА; 

Навчально- 
методичний 

центр безпеки 
життєдіяльно 

сті та ЦЗ у 
Вінницький 

області; 
Територіальні 

громади

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Перший заступник 
голови обласної Ради В. КІСТЮ

100,0

150Д

20,0

30,0

20,0

30,0

20,0 20,0

30,0 30,0

20,0

30,0

Пропаганда 
здорового і 
безпечного 

способу 
життя серед 

дітей та 
молоді


