
У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О Б Л А С Н А  РА ДА

РІШЕННЯ № 98

19 березня 2021 р. 7 сес я̂ з скликання

Про результати виконання К омплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина — 

взаємна відповідальність влади та громад» за 2016-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою реалізації в області завдань Президента 
України, Кабінету М іністрів України, міністерств та  інших центральних органів 
виконавчої влади з питань зміцнення обороноздатності України, дотримання 
законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, які визначені 
Комплексною оборонно-правоохоронною програмою Вінницької області на 
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад», враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШ ИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації Сергія Вовченка щодо заключного звіту про результати 
виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області 
на 2016—2020 роки «Безпечна Вінниччина — взаємна відповідальність влади та 
громад», затвердж еної рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №  35, взяти до відома (інформація додається).

2. Рекомендувати учасникам Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки надавати на розгляд обласної 
державної адміністрації пропозиції щодо спрямування коштів обласного 
бюджету на фінансування запланованих заходів, з урахуванням їх пріоритетності 
та значення для зміцнення обороноздатності України, захисту інтересів держави, 
життя, честі та  гідності, прав та свобод громадян від злочинних посягань.
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3. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності

Якубович).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення 7 сес ії 

обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 року  №  98

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ И ЗА 2016-2020 РОКИ

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації
найменування відповідального виконавця програми

К ом плексна оборонно-правоохоронна програм а В інн ицько ї області на 2016-2020 роки «Безпечна В інниччина -  взаємна відповідальн ість влади т а  громад»,
затвердж ена ріш енням  4 сес ії обласн о ї Ради 7 скликання від  11 лю того 2016 року №  35

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям 

діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Досягнуті результати *

1. 3.1.2 Забезпечення виконання 
завдань з мобілізації людських 
та транспортних ресурсів, 
матеріальне-технічне 
забезпечення суб’єктів 
територіальної оборони 
(3.1.2.1,3.1.2.9,3.1.2.10)

Забезпечення ефективного 
виконання завдань ТрО, 
вдосконалення професійних знань 
і навичок, успішної реалізації 
завдань з мобілізації, призову та 
територіальної оборони

3.1.2 Забезпечення виконання 
завдань з мобілізації людських 
та транспортних ресурсів, 
матеріальне-технічне 
забезпечення суб’єктів 
територіальної оборони (3.1.2.1, 
3.1.2.9,3.1.2.10)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій меті

2. 3.1.3 Проведення заходів щодо 
підготовки до оборони 
території області, захисту 
населення від військового 
втручання, участь в 
антитерористичній операції, 
операції об’єднаних сил на 
сході України (3.1.3.1, 3.1.3.3,

Забезпечення виконання завдань в 
зоні проведення АТО, ООС, 
забезпечення успішної реалізації 
завдань з безпеки та оборони

3.1.3 Проведення заходів щодо 
підготовки до оборони території 
област і, захисту населення від 
військового втручання, участь в 
антитерористичній операції, 
операції об’єднаних сил на сході 
України (3.1.3.1, 3.1.3.3, 3.1.3.5)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій м еті
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№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям 

діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Досягнуті результати *

3.1.3.5)
3. 3.1.4 Посилення охорони та 

інженерне дооблаштування 
українсько-молдовського 
державного кордону (3.1.4.1, 
3.1.4.2, 3.1.4.3)

Покращення умов додержання 
прикордонного режиму, 
створення належних умов для 
несення служби та підвищення 
боєздатності особового складу

3.1.4 Посилення охорони та 
інженерне дооблаштування 
українсько-молдовського 
державного кордону (3.1.4.1, 
3 .1 .4 .2 ,34 .4 .3 )

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті

4. 3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для 
зберігання техніки, озброєння, 
несення служби та організації 
побуту військовослужбовців 
(3.1.5.1)

Підвищення боєготовності 
військових частин та їх готовності 
до захисту території та 
забезпечення правопорядку

3.1.5 Забезпечення відповідних 
умов для зберігання техніки, 
озброєння, несення служби та 
організації побуту 
військовослужбовців (3.1.54)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій м еті

5. 3.1.6 Зміцнення військової 
дисципліни та протидія 
злочинності серед 
військовослужбовців (3.1.6.1)

Створення належних умов для 
несення служби та покращення 
якості несення служби

Зміцнення військової 
дисципліни та протидія 
злочинності серед 
військовослужбовців (3.1.64)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій меті

6. 3.1.7 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
учасників антитерористичної 
операції, операції об’єднаних 
сил (3.1.7.1)

Забезпечення належного 
лікування та медичної реабілітації 
учасників АТО, ООС

3.1.7 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
учасників антитерористичної 
операції, операції об’єднаних 
сил (3.1.74)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій м еті

7. 3.2.1 Впровадження 
поліцейської діяльності, 
орієнтованої на громаду 
(3.2.1.5,3.2.1.6)

Підвищення рівня громадської 
безпеки, особистої безпеки 
патрульних поліцейських та 
ефективності несення ними 
служби

3.2.1 Впровадження 
поліцейської діяльності, 
орієнтованої на громаду (3.24.5, 
3.24.6)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій меті

8. 3.2.2 Протидія тероризму 
(3.2.2.5)

Попередження можливих фактів 
терористичних проявів

3.2.2 Протидія тероризму 
(3.2.2.5)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій меті
9. 3.2.4 Боротьба з рецидивною 

злочинністю (3.2.4.5)
Запобігання та припинення 
злочинів терористичної 
спрямованості в установах

3.2.4 Боротьба з рецидивною 
злочинністю (3.2.4.5)

Ціль досягнута. 
Результати відповідають 

поставленій меті



з
№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям 

діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Досягнуті результати *

виконання покарань, забезпечення 
безпеки громадян

10. 3.2.9 Подолання дитячої 
безпритульності та 
бездоглядності (3.2.9.9-.2.9.15)

Зменшення дитячої 
бездоглядності та безпритульності

3.2.9 Подолання дитячої 
безпритульності та 
бездоглядності (3.2.9.9-3.2.9.15)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті
11. 3.2.13 Захист економіки 

(3.2.13.1)
Підвищення економічної безпеки 
та створення сприятливого 
інвестиційного клімату

3.2.13 Захист економіки 
(3.2.13.1)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті
12. 3.2.16 Протидія кібернетичним 

злочинам (3.2.16.1)
Запобігання та припинення 
кіберзлочинів, забезпечення 
виконання завдань з профілактики 
правопорушень та боротьби зі 
злочинністю

3.2.16 Протидія кібернетичним 
злочинам (3.2.16.1) Ціль досягнута. 

Результати відповідають 
поставленій м еті

13. 3.3.1 Заходи згідно положень 
Закону «Про прокуратуру» 
(3.3.1.2)

Покращення умов для роботи 
працівників та громадян

3.3.1 Заходи згідно положень 
Закону «Про прокуратуру» 
(3.3 .1 .2)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті
14. 3.4.1 Забезпечення рівного 

доступу осіб з інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

Покращення забезпечення рівного 
доступу громадян з особливими 
потребами до правосуддя

3.4.1 Забезпечення рівного 
доступу осіб з інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті
15. 3.6.2 Пропагування та 

популяризація воєнної служби 
та роботи в правоохоронних 
органах (3.6.2.2, 3.6.2.3)

Покращення показників добору 
кандидатів для проходження 
військової служби за контрактом , 
забезпечення виконання заходів із 
призову громадян на строкову 
військову службу

3.6.2 Агітація та популяризація 
воєнної служби та роботи в 
правоохоронних органах 
(3 .6 .2 .2 ,3 .6 .23)

Ціль досягнута. 
Результати відповідаю ть 

поставленій м еті

в графі «Досягнуті резулыати» інформація про закупівлю військовими частинами, іншими силовими структурами зразків озброєння та 
військової техніки, іншого обладнання відповідно до статті 8 Закону України «Про державну таємницю» містить державну таємницю.
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2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
програмою з 

врахуванням змін

Виконано Рівень виконання  
до затвердженого  

програмою  (%)
Виконавці заходів програми звітність

На оборону
1. Обласний військовий комісаріат

- безпосередньо для ОВК
- через КЕВ м. Вінниця

тис. грн
звітність

3650.00
1350.00

3650.00
1350.00

100%
100%

2. Військова частина 3008 (м. Вінниця) тис. грн звітність 4480,00 4480,00 100%
3. Військова частина 3028 (м. Калинівка) тис. грн звітність 5490,00 5490,00 100%
4. Військова частина А1619

- безпосередньо для в/ч
- через КЕВ м. Вінниця

тис. грн
звітність

1400.00
6786.00

1400.00
6786.00

100%
100%

5. Військова частина А 1119
- безпосередньо для в/ч
- через КЕВ м. Вінниця

тис. грн
звітність

1520.00
1700.00

1520.00
1700.00

100%
100%

6. Військова частина А 1231 тис. грн звітність 1100,00 1100,00 100%
7. Військова частина А2287 -  через КЕВ м. 

Вінниця тис. грн звітність
300,00 300,00 100%

8. Військова частина А 1445
- безпосередньо для в/ч
- через КЕВ м. Вінниця

тис. грн
звітність

950.00
1150.00

950,0
1150,00

100%
100%

9. Військова частина А2656 тис. грн звітність 200,00 200,00 100%

10. Військова частина А0215 Командування ПС 
ЗСУ через КЕВ тис. грн звітність 600,00 600,00 100%

11. Військова частина А0310 через КЕВ м. 
Вінниця тис. грн звітність 500,00 500,00 100%

12. Вінницький зональний відділ військової 
служби правопорядку тис. грн звітність 710,00 710,00 100%

13. Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону (ВМКЦ ЦР) тис. грн звітність 2500,00 2500,00 100%

14. Департамент з питань оборонної роботи, тис. грн звітність 3657,00 3656,00** 100%
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цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами ОДА

15. Комунальна установа «Вінницький обласний 
центр цивільного захисту та матеріальних 
резервів»

тис. гри
звітність 90,00 89,50** 99.4

16. Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА тис. грн звітність 50,00 50,00 100%

Всього на оборону тис. грн звітність 38183,00 38181,50 100%
На охорону кордону

17. Могилів-Подільський прикордонний загін 
- безпосередньо для прикордонного загону 
-через комунальну установу «Вінницький 
обласний центр ЦЗ та МР»

тис. грн

звітність
5047.00
1500.00

5047.00
1500.00

100%
100%

Всього на охорону кордону тис. грн звітність 6547,00 6547,00 100%
На правоохоронну діяльність

18. Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області тис. грн звітність 12770,00 12770,00 100%

19. Управління патрульної поліції у Вінницькій 
області (через Департамент патрульної 
поліції Національної поліції України)

тис. грн
звітність 1000,00 1000,00 100%

20. Управління захисту економіки у Вінницькій 
області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України

тис. грн
звітність 1200,00 1200,00 100%

22. Подільське управління Департаменту 
кібербезпеки Національної поліції України 
через центр обслуговування підрозділів 
Національної поліції України

тис. грн

звітність 320,00 320,00 100%

23. Управління Служби безпеки України у 
Вінницькій області тис. грн звітність 7350,00 7349,00** 99,9%

24. Прокуратура Вінницької області тис. грн звітність 1600,00 1285,68** 80,4%
25. Центрально-Західне міжрегіональне 

управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції 
України

тис. грн

звітність 1050,00 1050,00 100%

Всього на правоохоронну діяльність тис. грн звітність 25290,00 24974,68 98,8%
На заходи щодо протидії злочинності серед
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неповнолітніх

26. Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

тис. грн звітність 317,00 317,00 100%

Всього тис. грн звітність 317,00 317,00 100%
На матеріально-технічне забезпечення 
діяльності судів

27. Вінницький окружний адміністративний суд тис. грн звітність 300,00 300,00 100%
Всього тис. грн звітність 300,00 300,00 100%
ВСЬОГО за Програмою тис. грн звітність 70637.00 70320,18 99,6%

** Примітка: Кошти в сумі 316,82 тис. гри. було повернуто до обласного бюджету у:
>  2019 році Прокуратурою Вінницької області у зв’язку з великим обсягом робіт;
>  2020 році СБУ, ДЦЗ та комунальною установою «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» у  зв ’язку з 

економією коштів.

Перший заступник голови обласної Ради В .К ІС Т ІО Н



Додаток 2 
до рішення 7 сесії 

обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 року №  98

П ояснювальна записка про кінцеві результати виконання Комплексної 
оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки 

«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», 
затвердж еної рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого

2016 року № 3 5

На виконання завдань Президента України, Кабінету М іністрів України, 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань зміцнення 
обороноздатності держави, захисту інтересів громадян від злочинних посягань, 
з урахуванням ситуації, яка склалась в Україні у зв ’язку з проведенням 
антитерористичної операції на сході України, та  з метою недопущення 
ускладнення криміногенної обстановки, через реалізацію  комплексу заходів, 
пов’язаної з реформуванням правоохоронних органів області, у 2016 році була 
розроблена Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області 
на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад» (далі Програма), яка затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року №  35.

Протягом терміну дії Програми в період з 2016 по 2020 рік до неї 
вносились відповідні зміни та доповнення, що було пов’язано з необхідністю 
конкретизації визначених Програмою завдань та забезпечення реалізації нових, 
які виникали з урахуванням ситуації, що складалась в області в питаннях 
зміцнення обороноздатності, забезпечення законності та  правопорядку на 
території Вінниччини.

Аналіз внесених до Програми змін свідчить про те, що внесення таких 
змін було продиктоване життям та пов’язане з необхідністю  деталізації та 
конкретизації окремих заходів, в першу чергу тих, які пов’язані з питаннями 
зміцнення обороноздатності держави.

З початку д ії Програми на виконання її  заходів рішеннями обласної Ради 
з бюджету області було виділено 70 іуілн 637 тис. грн, зокрема: 

у 2016 році -  9 млн. грн; 
у 2017 році -  15 млн. 900 тис. грн; 
у 2018 році -  21 млн. 820 тис. грн; 
у 2019 році -  20 млн. 550 тис. грн; 
у 2020 році -  3 млн. 367 тис. грн

За інформацією, яка надійшла від учасників Програми, кошти, що були 
спрямовані на виконання запланованих заходів використані в першу чергу на 
забезпечення участі відповідних військових підрозділів та  підрозділів 
правоохоронних органів в операції О б’єднаних сил на сході України та у 
заходах, пов’язаних з підготовкою до такої участі у ці операції, проведення 
заходів з удосконалення територіальної оборони області, забезпечення 
дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, а також
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для підвищення рівня боєготовності військових частин та підрозділів, які 
розташовані на території області.

Завдання, що виконувались в області у 2016-2020 роках завдяки реалізації
заходів П рограми

В умовах збройної агресії Російської Ф едерації проти України, окупацією 
частини території України, зміцнення обороноздатності держави, зокрема 
проведення заходів часткової чи загальної мобілізації лю дських і транспортних 
ресурсів, підготовки сил і засобів та в цілому системи територіальної оборони 
до виконання завдань за призначенням, оперативного обладнання території -  є 
ключовими в діяльності всіх органів державної влади та  органів місцевого 
самоврядування Вінниччини.

Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була 
спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної 
роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, 
виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою в області проводяться наступні заходи:
з підготовки та удосконалення системи територіальної оборони області;
з підготовки території держави до оборони;
сприяння відбору громадян для проходження військової служби за 

контрактом;
забезпечення проведення призову громадян України на строкову 

військову службу;
з ш ефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;
забезпечення безпеки держави, її суверенітету та територіальної 

цілісності, протидії терористичним загрозам та диверсіям;
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян;
зміцнення українсько-молдовського державного кордону.
Виконання зазначених заходів у звітний період проводилось за 

допомогою Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької 
області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність 
влади та громад», в якій чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з 
питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту 
прав та свобод громадян.

У звітному періоді завдяки заходам Програми, завдання, визначені для 
області чинним законодавством, Президентом, Урядом України у сферах 
оборонної роботи та дотримання законності, правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян виконано у повному обсязі.

1. П роведення заходів щодо підготовки  
до територіальної оборони

На виконання Указу П резидента України, наказів начальника 
Генерального штабу -  Головнокомандувача Збройних Сил України на території
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області в звітний період здійснювались заходи щодо підготовки до 
територіальної оборони.

Ефективність системи територіальної оборони та бойова готовність 
органів управління, з ’єднань і частин Збройних Сил України є основою захисту 
населення.

Завдяки Програмі в області вдалося забезпечити проведення покладених 
на місцеві органи виконавчої влади основних завдань з підготовки до 
територіальної оборони, зокрема:

розміщ ення підрозділів територіальної оборони (далі -  ТрО) у 
визначених місцях формування та їх матеріально-технічне забезпечення;

організації системи управління територіальною обороною (облаштування 
пунктів управління, забезпечення їх  засобами зв ’язку, оргтехнікою);

облаш тування місць зберігання озброєння та  матеріально-технічних 
засобів підрозділів ТрО;

забезпечення щ орічного проведення занять з бойової підготовки, низки 
навчань, тренувань з підрозділами ТрО;

забезпечення підрозділів ТрО речовим майном, засобами зв’язку, іншими 
матеріально-технічними засобами, оплата транспортних послуг для перевезення 
особового складу та  матеріально-технічних засобів під час проведення навчань 
підрозділів територіальної оборони.

Так, впродовж 2016-2020 років обласною державною  адміністрацією 
спільно з органами військового управління Збройних Сил України взято участь 
та забезпечено проведення низки навчань і тренувань з територіальної оборони, 
наймасш табніш ими з яких були:

“Весняний грім-2016” з практичним формуванням окремого стрілецького 
батальйону;

навчальні збори загону оборони М огилів-Подільського об’єднаного 
міського військового комісаріату у 2017 році;

навчальні збори з резервістами роти територіальної оборони 
Ж меринського об ’єднаного міського військового комісаріату, семиденні 
навчальні збори у складі управління та одного з підрозділів бригади 
територіальної оборони під час запровадження воєнного стану у 2018 році;

“Козацька воля-2019” з практичним призовом резервістів до штабу 
бригади ТрО та ш табів її батальйонів;

“О б’єднанні зусилля-2020” із залученням керівного складу бригади. 
Визначені заходи з організації та підготовки області до територіальної 

оборони у звітному періоді виконано у повному обсязі.

2. П ідготовка території держави до оборони

З метою зміцнення обороноздатності держави в області здійснено 
комплекс заходів з підготовки території держави до оборони, який проведено 
відповідно із вимогами відповідної постанови Кабінету М іністрів України.

Так, в області розроблено та затверджено План підготовки території 
В інницької області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції
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до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони 
відповідальності.

О рганізовано, спільно з структурними підрозділами обласної держ авної 
адміністрації, територіальними органами м іністерств та  інших центральних 
органів виконавчої влади України, органами місцевого самоврядування, 
виконання заходів з удосконалення інфраструктури області в інтересах 
оборони.

Забезпечено та  організовано проведення ремонтних робіт на о б ’єктах 
міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної 
адміністрації (далі -  М ЗПУ та ПЗПУ), а саме реконструйовано систему 
опалення М ЗПУ, відремонтовано системи вентиляції та  водопостачання 
ПЗПУ, встановлено систему відеоспостереження за територією  ПЗПУ, 
змонтовано спецобладнання для проведення відео-конференцзв’язку з 
робочих місць на ПЗПУ.

Заходи з підготовки території держави до оборони, заплановані для 
області у відповідності із вимогами розпорядж ення Кабінету М іністрів 
України у звітному періоді виконано у повному обсязі. Результати 
відповідаю ть поставленій меті.

3. Забезпечення призову громадян України на строкову військову
службу

Завдяки заходам Програми, в період з 2016 по 2020 роки забезпечено 
виконання завдань, визначених Указами П резидента України щодо проведення 
чергових призовів громадян України на строкову військову службу. З метою 
виконання завдань, визначених вказаними Указами П резидента України та 
відповідними розпорядженнями Кабінету М іністрів України, в області 
здійснено низку заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням таких 
призовів, зокрема:

проведено облаш тування обласного збірного пункту (м. Козятин) з метою 
поліпшення побутових умов призовників (ремонт санвузлів, медичного 
відділення, виготовлення наочної агітації);

розгорнуто інформаційну кампанію щодо супроводження заходів із 
популяризації військової служби, в рамках якої збільш ено інтенсивність 
рекламно-агітаційних заходів в обласних, міських та районних комунальних 
друкованих ЗМ І щодо підвищення престижності військової служби. Відповідна 
соціальна реклама розміщ ується на білбордах, сітілайтах по всій території 
області. В рамках реалізації заходів Програми на проведення вказаної 
інформаційної кампанії щорічно спрямовувались кошти Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації та В інницькому обласному військовому комісаріату (обласному 
територіальному центру комплектування та  соціальної підтримки);

забезпечено виконання заходів із тестування призовників на наявність 
вірусу СОУГО-19 у Вінницькому обласному клінічному шкірно- 
венерологічному диспансері;

забезпечено оплату перевезень призовників до збірних пунктів;
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організовано проведення інструкторсько-методичних зборів на базі 
обласного збірного пункту (м. Козятин), до проведення яких були залучені 
військові комісари та посадові особи військових комісаріатів Вінницької, 
Кіровоградської, Одеської, Херсонської областей.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації та 
військових комісаріатів області (територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки) у звітному періоді завдання щодо призову громадян 
України на строкову військову службу, визначені Указами Президента України 
та відповідними розпорядженнями Кабінету М іністрів України областю 
виконано на 100%. Результати відповідають поставленій меті.

4. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження  
військової служби за контрактом

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил 
України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин в області 
проводиться комплекс заходів щодо відбору громадян для проходження 
військової служби за контрактом, зокрема:

забезпечено оплату перевезень громадян, які уклали контракт на 
військову службу, до навчальних центрів Збройних Сил України;

обласною державною  адміністрацією спільно з Вінницьким обласним 
військовим комісаріатом (обласним територіальним центром комплектування 
та соціальної підтримки) розгорнуто інформаційну кампанію щодо 
супроводження заходів із популяризації військової служби. Виготовлено 
друкована та  рекламна продукція, зокрема банери, плакати, буклети рекламно- 
пропагандистського змісту. Банери встановлено на будівлях районних (міських) 
військових комісаріатів, (далі -  Р(М )ВК), плакати розміщ ено на дош ках 
оголошень Р(М )ВК, центрів зайнятості, навчальних закладів, буклети надіслано 
Р(М )ВК, центрам зайнятості, навчальним закладам, територіальним громадам, 
сільським, селищ ним, міським радам;

забезпечено розміщ ення в приміщеннях обласного центру зайнятості для 
шукачів роботи наданих райвійськкоматами інформаційних матеріалів з питань 
відбору, прийняття та умов проходження громадянами України військової 
служби за контрактом, їх матеріального забезпечення, перспектив кар’єрного 
росту, соціального та правового захисту військовослужбовців та  членів їх 
родин.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації та 
військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки) області планові завдання по відбору кандидатів на військову службу 
за контрактом до військових частин Збройних Сил України у звітному періоді 
виконано на 100%. Результати відповідають поставленій меті.

5. Проведення заходів з ш ефської допомоги

Заходи з ш ефської допомоги в області проводились відповідно до Указу 
Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 
Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
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України» та розпорядження Голови обласної державної адміністрації, якими 
встановлено ш ефство над усіма військовими частинами, розташ ованими на 
території області. З метою виконання зазначених заходів обласною державною 
адміністрацією:

розроблено та  укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані та 
затверджені плани ш ефства над військовими частинами, визначеними Указом 
Президента України та розпорядженням голови облдержадміністрації;

унесено зміни до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина — взаємна 
відповідальність влади та громад», відповідно до яких до заходів Програми 
було залучено низку військових частин, які дислокую ться на території області 
та шефство над якими не передбачено Указом Президента України.

На реалізацію  заходів Програми, визначених Указом П резидента України, 
розпорядженням Г олови обласної державної адміністрації підшефним 
військовим частинам та правоохоронним органам протягом 2016-2020 років з 
обласного бюджету спрямовано (касові видатки) 70 млн 320 тис. 180 гри, 
зокрема:

На зміцнення обороноздатності держави
Військова частина А1619 м. Гайсин
Вінницький обласний військовий комісаріат
Військова частина А 1119 м. Калинівка
Військова частина 3008 Національної Гвардії України
Військова частина 3028 Національної Гвардії України
Військова частина А 1445 с. Гугцинці
Військова частина А 1231 с. Гавришівка
Військова частина А0215 м. Вінниця
Військова частина А 0 3 10 с. Рахни
Військова частина А2287 м. Вінниця
Військова частина А2656 м. Вінниця
Військова служба правопорядку
Військово-медичний клінічний центр Центрального
регіону (ВМ КЦ ЦР)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю ОДА
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА 
Комунальна установа «Вінницький обласний центр 
цивільного захисту та  матеріальних резервів»

38181,5 тис. гри,
8186 
5000 
3220 
4480 
5490 
2100 
1100 

600 
500 
300 
200 
710

з них: 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

2500 тис. грн 

50 тис. грн 

3656 тис. грн 

89,5 тис. грн

На охорону кордону
М огилів-Подільський прикордонний загін

6547 тис. грн, з них:
6547 тис. грн
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Забезпечення правопорядку, прав і свобод 
громадян 24974,68 тис. гри, з них:
ГУ Національної поліції у Вінницькій області 
Управління СБУ у Вінницькій області 
Прокуратура області
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Управління захисту економіки (Управління стратегічних 
розслідувань)
Подільське управління Департаменту кібербезпеки 
Центрально-західне міжрегіональне Управління з питань 
виконання кримінальних покарань

12770 тис. грн 
7349 тис. грн 
1285,68 тис.грн 
1000 тис. грн

1200 тис. грн 
320 тис. грн

1050 тис. грн

Заходи щодо протидії злочинності серед неповнолітніх
Служба у справах дітей облдержадміністрації 317 тис. грн

М атеріально-технічне забезпечення діяльності судів
Вінницький окружний адміністративний суд тис. грн 300 тис. грн

Результати відповідають поставленій меті.

6. Забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

На виконання Указів П резидента України, постанов Кабінету М іністрів 
України, наказів М іністра внутрішніх справ на території області в звітний 
період проведено комплекс заходів, спрямований на забезпечення законності, 
правопорядку та  боротьби зі злочинністю.

В рамках реалізації заходів Програми Прокуратурою Вінницької області 
проведено роботу із облаш тування та ремонту будівель місцевих прокуратур з 
метою покращення умов роботи їх працівників.

Зміцнено матеріально-технічну базу Управління Служби безпеки  
України у Вінницькій області, зокрема:

антитерористичного центру для забезпечення виконання покладених на 
нього завдань (придбано спецавтотранспорт, інше майно);

центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом регіональної 
оперативної групи У СБУ, що діє в районі проведення операції О б’єднаних сил 
(придбано військове майно, спецавтотранспорт для забезпечення потреб 
оперативно-службової діяльності);

спеціальні засоби та  техніка для виконання завдань оперативними 
підрозділами Управління СБУ;

спеціальне обладнання для забезпечення проведення спецоперацій, 
військове майно, технічні засоби контролю.

В рамках виконання заходів Програми надано допомогу у створенні 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області. Для забезпечення 
якісного несення служби поліцейськими обладнано місця зберігання зброї та



боєприпасів, придбано та встановлено засоби відеоспостереження на службовій 
території та для службових автомобілів особового складу управління.

Надано фінансову підтримку Подільському управлінню кіберполіції 
Національної поліції України, що дозволило покращити її технічне оснащення 
та покращення умов роботи її працівників.

Реалізація заходів програми дозволила суттєво покращити своєчасне 
реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про скоєння злочинів та 
правопорушень. В Головному управлінні Н аціональної поліції у Вінницькій  
області створено центр інформаційної підтримки і координації поліції «102» та 
ситуаційний центр забезпечення оперативного управління силами та засобами 
поліції. Придбано три мікроавтобуси для оперативних груп з метою 
забезпечення оперативного виїзду чергового підрозділу, підрозділу «КОРД» та 
експертів на місця скоєння злочинів.

Значно підвищилась мобільність оперативних та  слідчих підрозділів а 
також працівників спецпідрозділів поліції, які беруть участь в протидії 
терористичним проявам. Цьому сприяло придбання коштом програми 11 
сучасних високош видкісних автомобілів.

Проведені заходи сприяли зміцненню законності, громадської (публічної) 
безпеки та правопорядку на території області та  дозволили не допустити 
загострення криміногенної обстановки, яка протягом останніх років на 
території області є стабільною та не загострюється. Результати відповідають 
поставленій меті.

7. П роведення заходів щодо зміцнення держ авного кордону

На виконання Указів Президента України, постанов та  розпоряджень 
Кабінету М іністрів України у звітному періоді здійсню вались заходи щодо 
зміцнення українсько-молдовського державного кордону.

Основні зусилля були спрямовані на подальше інженерне 
дооблаштування кордону на центральній його ділянці, що межує з невизнаною 
Придністровською М олдавською республікою, в якій дислокуються військові 
формування Російської Федерації. Зокрема було проведено роботи з 
облаштування першого та другого рубежів визначеного сектору оборони із 
встановленням додаткових камер зовнішнього спостереження та розгортанням 
локально-обчислю вальної мережі та підсистеми відеоспостереження.

З метою зміцнення ядерної безпеки держави, ужито заходів щодо 
недопущення випадків незаконного переміщення через кордон радіоактивних 
та ядерних матеріалів, шляхом забезпечення роботи спеціальних комплексів 
контролю за їх  переміщенням. Для вдосконалення системи протидії 
терористичним та диверсійним проявам, захисту державного кордону 
збереження при цьому життя і здоров’я особового складу придбано 
броньований автомобіль БРДМ , безпілотний літальний апарат (квадрокоптер) 
та два моторних човни. Прикордонні наряди забезпечено засобами комунікації 
та спостереження, зокрема сучасними радіостанціями, приладами нічного 
бачення та тепловізорами.
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Проведено також  значний обсяг робіт із зміцнення матеріально-технічної 
бази прикордонного загону, зокрема новоствореного відділу прикордонної 
служби «Цекинівка», «Грабарівка», відділень «Яруга» та «М ихайлівка».

Розгорнуто локально-обчислювальну мережу та  підсистему 
відеоспостереження в підрозділах охорони держкордону. Ужито заходів по 
покращення умов несення служби та побуту особового складу загону.

Реалізація заходів Програми дозволила підвищити рівень захисту 
державного кордону та  забезпечити його надійну охорону. Результати 
відповідають поставленій меті.

З огляду на викладене вище, в ході виконання Програми в області: 
підвищено рівень бойової готовності військових частин та підрозділів 

правоохоронних органів;
проведено заходи підготовки до територіальної оборони; 
здійснено інженерне облаш тування українсько-молдовського державного 

кордону, в першу чергу на центральній його ділянці, яка межує з невизнаною 
Придністровською М олдавською республікою;

підвищено рівень антитерористичної та протидиверсійної захищеності 
населення області;

забезпечено дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян;

Таким чином аналіз виконання Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад» свідчить про те, що виконання її 
заходів дозволяє ефективно реалізовувати державну політику в питаннях 
оборонної роботи та  дотримання законності, правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян, якісно виконувати завдання П резидента та Уряду України, 
реально впливати на стан обороноздатності держави, знизити ризики для 
Національної безпеки України.

У звітному періоді завдяки заходам Програми, завдання, визначені для 
області чинним законодавством, Президентом, Урядом України у сферах 
оборонної роботи та  дотримання законності, правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян виконано у повному обсязі. Результати відповідають 
поставленій меті.

Перший заступник голови обласної Ради у у  В.КІСТІОН
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військового 
втручання,участь в 
антитерористичній 
операції, операції 
об'єднаних сил на 
сході України (
3.1.3.1, 3.1.3.3-3.1.3.5)

40
67

,0
0 оо

г-240о■'Є" 40
67

,0
0

0,
00

2,
50

за
ли

ш
ок

 
ко

ш
ті

в 
по

ве
рн

ут
о 

до 
бю

дж
ет

;



з

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.1.4. Посилення 
охорони та інженерне 
дооблаштування 
українсько- 
молдовського 
державного кордону 
(3.1.4.1, 3.1.4.2,
3.1.4.3)

65
47

,0
0

65
47

,0
0

65
47

,0
0

оо
©

о
сГ

3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для 
зберігання техніки, 
озброєння, несення 
служби та організації 
побуту
військовослужбовців 
(3.1.5.1,3.1.5.2)

29
26

6,
00

29
26

6,
00

29
26

6,
00 оо

о
оо
о"

3.1.6 Зміцнення 
військової 
дисципліни та 
протидія злочинності 
серед
військовослужбовців 
(3.1.6.1)

71
0,

00

71
0,

00 оо
о
Г"

ос>
о

оо
о"

3.1.7 Створення умов 
для лікування та 
реабілітації 
учасників 
антитерористичної 
операції, операції 
об'єднаних сил 
(3.1.7.1)

СіО
ОСі'о<■'1 25

00
,0

0

25
00

,0
0 оо

о '
оо
о
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.2.1 Впровадження 
поліцейської 
діяльності, 
орієнтованої на 
громаду (3.2.1.4- 
3.2.1.6)

10
00

,0
0

10
00

,0
0 оО

ооо

оо_
о"

00‘0

3.2.2 Протидія 
тероризму (3.2.2.1, 
3.2.2.2, 3.2.2.5, 3.2.2.6) 16

02
0,

00

16
02

0,
00

16
02

0,
00

0,
00 о

о"

3.2.4 Боротьба з 
рецидивною 
злочинністю ( 
3.2.4.3, 3.2.4.5)

10
50

,0
0

10
50

,0
0

10
50

,0
0

осз
о"

оо
о"

3.2.9 Подолання 
дитячої
безпритульності та 
бездоглядності 
(3.2.9.4, 3.2.9.6, 
3.2.9.8-3.2.9.151

31
7,

00

31
7,

00

31
7,

00 о
<3

оо
о"

3.2.10 Профілактика
правопорушень
(3.2.10.-3.2.10.3) 30

0,
00

30
0,

00

30
0,

00 о<3
<3

о
о"

3.2.13 Протидія 
організованій 
злочинності (3.2.13.1) 12

00
,0

0 оо
ооС'І 12

00
,0

0
оо
о

о<з
<зГ

3.2.16 Притидія 
кібернетичним 
злочинам (3.2.16.1) 32

0,
00

32
0,

00

32
0,

00 о
о"

о<3
о
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.3.1 Заходи згідно 
положень Закону 
"Про прокуратуру" 
(3.3.1.2)

16
00

,0
0 оо

оо

12
85

,6
8

о
о" 31

4,
32

за
ли

шо
к 

ко
шт

ів 
по

ве
рн

ут
о 

до 
бю

дж
ет

у

3.4.1 .Забезпечення 
рівного доступу осіб 
з інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

оо
ооГ*-> 30

0,
00

30
0,

00 о
о"

о
о"

3.6.2 Пропагування 
та популяризація 
воєнної служби та 
роботи в 
правоохоронних 
органах (3.6.2.2- 
3.6.2.4)

оО
©о

оСЭ
оо

оСЭ
о"о

оо_
о

о<о
о “

Всього

18
24

41
,0

0

70
63

7,
00

70
63

7,
00

70
32

0,
18 оо

о 31
6,

82



б

Ф інансування обласних програм за 2016 рік

№
з/п

Виконавці заходів 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений  

на
фінансування 

заходів 
програми у 

2016 році

(тис. грн.)

Фактично 
профінанс 

овано у 
звітному 
періоді

(тис. грн.)

Касові
видатки

У
звітному

періоді

(тис.грн)

Кредито 
рська 

заборгов 
анісгь у 

звітному 
періоді

(тис.грн)

Залиш ок
невикорист

аних
асигнувань

(тис.грн)
1 2 3 4 5 6 7

На оборону
1 О бласний військовий комісаріат 2826 650 650 0 0
2 В/ч 3008 (Н ацгвардія м. Вінниця) 950 700 700 0 0
3 В/ч 3028 (Н ацгвардія м. Калинівка) 950 950 950 0 0

А
В/ч В4050 через КЕВ м. В інниці 1000 806 0 0 0
(м. Гайсин) безпосередньо для в/ч 1000 247 0 0 0

5 В/ч 1231 (с. Гавриш івка) 200 0 0 0 0
6 В/ч А2656 (м. В інниця) 200 100 100 0 0
7 В/ч В І Ї  09 (К алинівський р-н) 200 0 0 0 0
8 В/ч В2248 (батальон В4050 м. Гайсин) 200 0 0 0 0
9 В/ч А 1119 (арсенал м. Калинівка) 950 100 100 0 0
10 В інницький зональний відділ військової служ би правопорядку 245 200 200 0 0
11 Військово-медичний клін ічний центр Ц ентрального регіону 900 450 450 0 0
12 Д епартам ент цивільного захисту облдерж адм іністрац ії 1000 1000 1000 0 0
13 Д епартам ент інф орм аційної діяльності 20 0 0 0 0
14 П ідрозділ служби зовніш ньої розвідки (дислокація м. В інниця) 200 0 0 0 0

В С Ь О Г О  кош тів на оборону 10841 5203 5203 0 0

На охорону кордону

15 М огилів-П одільський прикордонний загін 1850 1047 1047
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№
з/п

Виконавці заходів 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений 

на
фінансування 

заходів 
програми у 

2016 році

(гис. грн.)

Фактично 
профінанс 

овано у 
звітному 

періоді

(тис. грн.)

Касові
видатки

У
звітному

періоді

(тис.грн)

Кредито 
рська 

заборгов 
аність у 
звітному 

періоді

(тис.грн)

Залиш ок
невикорист

ан и х
асигнувань

(тис.грн)
1 2 3 4 5 6 7

На правоохоронну діяльність
16 ГУ Н аціон альн ої поліції у В інницькій області 5049 1500 1500 0 0
17 У правління С БУ  у В інницькій області 1575 950 950 0 0
18 П рокуратура області 500 300 300 0 0
19 У правління пенітенціарної служ би В інницькій області 2205 0 0 0 0
20 У правління сп ільної ком унальної власності 300 0 0 0 0
21 Д епартам ент інф орм аційної діяльності 50 0 0 0 0
22 Гром адська організація «П аросток» 100 0 0 0 0

В С Ь О Г О  кош тів на правоохоронну д іял ьн ість 9779 2750 2750 0 0

На протидію незаконній міграції
23 У правління Д ерж авної м іграційної служби у В інницькій  області 135 0 0 0 0

На заходи щодо протидії злочинності серед неповнолітніх
24 С луж ба у справах дітей 129 0 0 0 0

На матеріально-технічне забезпечення діяльності судів
25 Т ериторіальне управління судової адм ін істрації 375 0 0 0 0
26 В інницький апеляційний адмінсуд 1000 0 0 0 0
27 Господарський суд 470 0 0 0 0

ВСЬОГО для судової гілки влади 1845 0 0 0 0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 24579 9000 9000 0 0



Фінансування обласних програм за 2017 рік

№

з/п
Виконавці заходів 

програми

Обсяг коштів, 
передбачений  

на
фінансування  

заходів 
програми у 

2017 році

(тис. грн.)

Фактично 
профінанс 

овано у 
звітному 

періоді

(тис. грн.)

Касові 
видатки у 
звітному 

періоді

(тис.грн)

Кредитор 
ська 

заборгов 
аиість у 
звітному 

періоді

(тис.грн)

Залиш ок
невикори

станих
асигнува

нь

(тис.грн)
1 2 3 4 5 6 7

На оборону

1 О бласний військовий комісаріат 1789 500 500 0 0
2 В/ч 3008 (Н ацгвардія м. Вінниця) 870 1370 1370 0 0
3 В/ч 3028 (Н ацгвардія м. Калинівка) 960 2310 2310 0 0

В/ч А1619 через КЕВ м. Вінниця 1000 1500 0 0 0
4 (м. Гайсин) безпосередньо для в/ч 2655 293 0 0 0

5 В/ч А 1231 (с. Гавриш івка) 200 0 0 0 0
6 В/ч А 2656 (м. В інниця) 200 100 100 0 0

В/ч А1445 с.Гущ инці
через К ЕВ  м. Вінниці 200 100 0 0 0

/ безпосередньо для в/ч 300 300 0 0 0
8 В/ч В2248 (батальон В4050 м. Гайсин) 200 0 0 0 0

В/ч А 1119 (арсенал безпосередньо для в/ч 950 350 0 0 0
У м. Калинівка) Через комун, установу В О Ц Ц З та  М 3 50 50 0 0 0
10 Вінницький зональний відділ в ійськово ї служ би правопорядку 110 110 110 0 0
11 В ійськово-медичний клінічний центр Ц ентрального регіону 900 450 450 0 0

12 Д епартам ент цивільного захисту облдерж адм ін істрац ії 1000 0 0 0 0

13 Д епартам ент інф орм аційної діяльності облдерж адм ін істрац ії 20 0 0 0 0
14 Підрозділ служ би зовніш ньої розвідки м. В інниця) 200 0 0 0 0
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ВСЬОГО коштів на оборону 11604 7433 7433 0 0

На охорону кордону

15
М огил ів-П одільський 
прикордонний загін

безпосередньо для прик. загону 1300 950 950 0 0
Через комун, установу В О Ц Ц З та  М З 1500 1500 1500 0 0

ВСЬОГО коштів на охорону кордону 2800 2450 2450 0 0

На правоохоронну діяльність

16 ГУ Н аціональної поліції у  В інницькій області 3689 3850 3850 0 0
17 У правління патрульної поліції м іста В інниці 300 0 0 0 0

18
У правління захисту економіки у В інницькій  області Д епартам енту  
захисту економіки Н аціональної поліції У країни

500 200 200 0 0

19 У правління С БУ  у В інницькій області 2150 1550 1550 0 0
20 П рокуратура області 500 300 300 0 0

21
Ц ентрально-західне м іж регіональне управління з питань виконання 
крим інальних покарань та  пробації М ін істерства ю сти ц ії У країни

503,5 0 0
0 0

22 У правління сп ільної ком унальної власності 50 0 0 0 0
23 Д епартам ент інф орм аційної діяльності 30 0 0 0 0
24 Гром адська організація «П аросток» 50 0 0 0 0
25 ВСЬОГО коштів на правоохоронну діяльність 7772,5 5900 5900 0 0

Н а протидію незаконній міграції

26 У правління Д ерж авної м іграційної служ би у В ін .області 105 0 0 0 0

На заходи щодо протидії злочинності серед неповнолітніх

27 Служ ба у справах дітей 117 117 117 0 0

На матеріально-технічне забезпечення діяльності судів

28 Т ериторіальне управління судової адм ін істрац ії 375 0 0 0 0
26 В інницький апеляційний адмінсуд 1000 0 0 0 0
27 Г осподарський суд 350 0 0 0 0

ВСЬОГО для судової гілки влади 1725 0 0 0 0
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 24123,5 15900 15900 0 0



її.
— 5‘ о

а г=

2 и 03 "о
= 2 н 2-

0 її01 -п Т!її її о її о
ї ї  рэ ї ї  СС -О

т $  ^  СП —о а-<л

2 л СО О
О Ю С-

53 £  сз о
о‘ Р, =

В о  £ К> 5

ЕВ

16900,50

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходу 
згідно програми 

(тис.грн)

400,00 33916,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходів 
у відповідному 

джерелі на 2018 рік з 
урахуванням змін 

(тис.грн)

50,00 21820,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Фактично 
профінансовано у 
звітному періоді 

(тис.грн)
небюджетних джерел

50,00 21820,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Касові видатки у 
звітному періоді 

(тис.грн)

небюджетних джерел

0,00 0,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Кредиторська 
заборгованість у 
звітному періоді 

(тис.грн)
небюджетних джерел

0,00 0,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів
Залишок 

невикористаних 
асигнувань (тис.грн)

небюджетних джерел

Пояснення щодо розбіжностей та відхилень

Ф
інансування 

обласних 
програм 

за 
2018 

рік



11

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.1.2 Забезпечення 
виконання завдань з 
мобілізації людських 
та транспортних 
ресурсів, матеріапьне- 
технічне 
забезпечення 
субєктів 
територіальної 
оборони ( 3.1.2.1,
3.1.2.2, 3.1.2.4- 
3.1.2.10)

30
82

,0
0

20
40

,0
0

20
40

,0
0

0,
00 оо

о '

3.1.3 Проведення 
заходів щодо 
підготовки до 
оборони території 
області, захисту 
населення від 
військового 
втручання, участь в 
антитерористичн ій 
операції, операції 
об'єднаних сил на 
сході України (
3.1.3.1,3.1.3.3, 3.1.3.5)

26
10

,0
0

55
0,

00 оо
о"
'О

оо
о" 0,

00

3.1.4. Посилення 
охорони та інженерне 
дооблаштування 
українсько- 
молдовського 
державного кордону 
(3.1.4.1, 3.1.4.2,
3.1.4,3)

17
00

,0
0 оо

ооГ" 17
00

,0
0

оо
о

оо
о
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/ 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для 
зберігання техніки, 
озброєння, несення 
служби та організації 
побуту
військовослужбовців 
(3.1.5.1,3.1.5.2)

12
08

0,
00

90
10

,0
0

90
10

,0
0

0,
00 оо

о

3.1.6 Зміцнення 
військової 
дисципліни та 
протидія злочинності 
серед
військовослужбовців 
(3.1.6.2)

20
0,

00

20
0,

00 оо
о"осч 0,

00

0,
00

3.1.7 Створення умов 
для лікування та 
реабілітації 
учасників 
анти терористи ч ної 
операції, операції 
об'єднаних сил 
(3.1.7.1)

00‘006 90
0,

00 о■о
о"оСЛ

оо
о '

оС?
о"

3.2.1 Впровадження 
поліцейської 
діяльності, 
орієнтованої на 
громаду (3.2.1.4, 
3.2.1.5, 3.2.1.6)

55
0,

00

50
0,

00

50
0,

00 о
сГ

оО
О

3.2.2 Протидія 
тероризму (3.2.2.1, 
3.2.2.2, 3.2.2.5,
3.2.2.6) 50

24
,0

0

50
20

,0
0

50
20

,0
0

оо
о

Оо
о ’
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3.2.3 Протидія 
незаконному обігу 
зброї, боєприпасів та 
вибухових речовин 
(3-2.3.1)

00'01

оо
о 0,

00 оо
о"

оо
о

3.2.4 Боротьба з 
рецидивною 
злочинністю 
(3.2.4.3, 3.2.4.5)

95
0,

00

45
0,

00

45
0,

00

0,
00

0,
00

3.2.5 Протидія 
незаконному обігу 
наркотиків та 
наркотизації 
населенняю (3.2.5.8)

2,
00

0,
00 оо

о
оо
о" 0,

00

3.2.7 Протидія 
незаконній міграції 
(3.2.7.1, 3.2.7.2,
3.2.7.3, 3.2.7.4,
3.2.7.6, 3.2.7.7,
3.2.7.8)

о
‘■О"І

оо
о “

оо
о 0,

00 о©
о"

3.2.8 Протидія 
злочинності серед 
неповнолітніх 
(3.2.8.1, 3.2.8.4)

42
,0

0

0,
00 оо

о 0,
00 оо

о

3.2.9 Подолання 
дитячої
безпритульності та 
бездоглядності 
(3.2.9.4, 3.2.9.6, 
3.2.9.8-3.2.9.15)

16
5,

00 оо_
оо

оо
оо

оо
о

оо
о

3.2.10 Профілактика 
правопорушень 
(3.2.10.1, 3.2.10.2, 
3.2.10.3) 20

82
,0

0

30
0,

00

30
0,

00 оо
о 0,

00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.2.12 Підвищення 
безпеки дорожнього 
руху (3.2.12.1- 
3.2.12.4)

64
,0

0 оо
о

оо
о"

оо
о 0,

00

3.2.13 Захист 
економіки (3.2.13.1) 50

0,
00

оо
ооІ/Ч 50

0,
00 оо

о"
оо
о

3.2.15 Забезпечення 
охорони власності та 
громадян (3.2.15.1)

00‘0001

оо
о"

оо
о

оо
о “

оо
о"

3.3.1 Заходи згідно 
положень Закону 
"Про прокуратуру" 
(3.3.1.2)

ОО'ООЇ

оо
о 'о«о

оо
оо•Г)

оо
о" 0,

00

3.4.1 Забезпечення 
рівного доступу осіб 
з інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

15
0,

00 оо
о"

оо
о

о0_
сГ 0,

00

3.4.3 Організаційне
забезпечення
діяльності
Вінницького
апеляційного
адм і н і страти в ного
сулу 13.4.3.1)

10
00

,0
0

0,
00 оо

о 0,
00 оо

о

3.4.4 Організаційне 
забезпечення 
діяльності 
господарського суду 
(3.4.4.1 - 3.4.4.4)

35
0,

00 оо
о"

оо
о

оо
о

оо
о"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3.5.1 Забезпечення 
трудової зайнятості 
осіб, які перебувають 
в установах 
виконання 
кримінальних 
покарань Вінницької 
області (3.5.1.2,
3.5.1.6, 3.5.1.7)

27
0.

00 о
о"

оо
о"

оо
о '

оо
о

3.6.1 Удосконалення 
взаємодії 
правоохоронних 
органів та військових 
формувань з 
громадянським 
суспільством (3.6.1.1)

00‘05

оО
о 0,

00

0,
00 оо

о

3.6.2 Пропагування 
та популяризація 
воєн ної служби та 
роботи в 
правоохоронних 
органах (3.6.2.2- 
3.6.2.3)

70
.0

0 о
о 0,

00

0,
00 оо

о"

3.6.3 Поглиблення 
цивільного 
(громадського) 
контролю за воєнною 
організацією та 
правоохоронною 
діяльністю (3.6.3.1)

оо
<гГ■'-і

оо
о '

оо
о" 0,

00
.

.
.

оо
о

Всього

16
90

0,
50

33
91

6,
00

21
82

0,
00

21
82

0,
00 оо

о

0,
00
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16492,50

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

О бсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходу  
згідно програми (тис.грн)

20550,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

О бсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходів у 
відповідному дж ерелі на 
2019 рік з урахуванням  

змін (тис.грн)

20235,68

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Ф актично  
профінансовано у 

звітному періоді (тис.грн)

небюджетних джерел

20235,68

державного бюджету

С\ обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Касові видатки у 
звітному періоді 

(тис.грн)

небюджетних джерел

0,00

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

Кредиторська  
заборгованість у 

звітному періоді (тис.грн)

небюджетних джерел

314,32

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів
Залиш ок  

невикористаних  
асигнувань (тис.грн)

небюджетних джерел

повернуто до бюджету
П ояснення щодо розбіжностей та відхилень

Ф
інансування 

обласних 
програм 

за 
2019 

рік
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27
3.1.2 Забезпечення 
виконання завдань з 
мобілізації людських 
та транспортних 
ресурсів, матеріальне- 
технічне 
забезпечення 
субєктів 
територіальної 
оборони (3 .1 .2 .1 , 
3 .1 .2 .9 ,3 .1 .2 .10)

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

оо
сГ

о
о

3.1.3 Проведення 
заходів щодо 
підготовки до 
оборони території 
області, захисту 
населення від 
військового 
втручання, участь в 
антитерористич н і й 
операції, операції 
об 'єднаних сил на 
сході України (
3 .1 .3 .1 ,3 .1 .3 .3 , 
3.1.3.51

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

оо
сГ

оСі

3.1.4. Посилення 
охорони та інженерне 
дооблаштування 
українсько- 
молдовського 
державного кордону 
(3.1.4.1, 3.1.4.2,
3.1.4,3)

13
50

,0
0

13
50

,0
0

13
50

,0
0

о<0
сГ

о
о



18
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3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для 
зберігання техніки, 
озброєння, несення 
служби та організації 
побуту
військовослужбовців 
(3-1.5.1)

96
80

,0
0

96
80

,0
0

96
80

,0
0

оо о
<3

3.1.6 Зміцнення 
військової 
дисципліни та 
протидія злочинності 
серед
військовослужбовців 
(3.1.6.1)

20
0,

00

о
оосч

оо
сГосч

оо
о 0,

00

3.1.7 Створення умов 
для лікування та 
реабілітації учасників 
антитерористичної 
операції, операції 
об 'єднаних сил 
(3.1.7.1)

70
0,

00

70
0,

00

70
0,

00

0,
00

00‘0

3.2.1 Впровадження 
поліцейської 
діяльності, 
орієнтованої на 
громаду (3.2.1.5,
3.2.1.6)

50
0,

00

50
0,

00

50
0,

00 осз
сГ 0,

00

3.2.2 Протидія 
тероризму (3 .2 .2 .5)

21
00

,0
0 оо

оо
сч 21

00
,0

0

о
о ”

о<о
о
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3.2.4 Боротьба з 
рецидивною 
злочинністю ( 
3.2.4.5)

60
0,

00

о<3
сГо'О 60

0,
00

0,
00

0,
00

3 .2 .9 Подолання 
дитячої
безпритульності та
бездоглядності
(3.2.9.9-3.2.9.15)

10
0,

00

о

о

оо
о 'о 0,

00

0,
00

3 .2.13 Захист 
економіки (3.2.13.1) 50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00 оо
сГ 0,

00

3 .2.16 Притидія 
кібернетичним 
злочинам (3.2.16.1) 32

0,
00

32
0,

00

32
0,

00 о
сГ 0,

00

3.3.1 Заходи згідно 
положень Закону 
"Про прокуратуру" 
(3.3.1.2)

50
0,

00

18
5,

68

18
5,

68 оо
сГ

оо
<о

3.4.1.Забезпечення 
рівного доступу осіб 
з інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

30
0,

00

оо
сГосп 30

0,
00

0,
00

0,
00
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3.6.2 Пропагування 
та популяризація 
воєнної служби та 
роботи в 
правоохоронних 
органах (3.6.2.2- 
3.6.2.3)

10
0,

00

о
сГо

оо
сГо 0,

00

0,
00

Всього

16
49

2,
50

20
55

0,
00

20
23

5,
68

20
23

5,
68

0,
00

31
4,

32
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47750,50

3367,00

3367,00

3364,50

0,00

2,50

*ч)
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(А»
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Сч

Ос

I »

вго
р
я-сочтз
р
2
ж

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

державного оюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

державного бюджету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

держ авн ого  бю дж ету

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

небюджетних джерел

О бсяг кош тів, 
передбачений на 

фінансування заходу  
згідно програми (тис.грн)

О бсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходів у 
відповідному дж ерелі на 

2020 рік (тис.грн)

Ф актично  
профінансовано у 

звітному періоді (тис.грн)

Касові видатки у 
звітному періоді 

(тис.грн)

Кредиторська  
заборгованість у 

звітному періоді (тис.грн)

Залиш ок  
невикористаних  

асигнувань (тис.грн)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7

3.1.1 Організація та 
забезпечення призову 
громадян на строкову 
військову службу ( 
3.1.1.1)

оо
сГ

оо
о

оо
сГ

оСЭ
о~

оСЭ
о"

3.1.2 Забезпечення 
виконання завдань з 
мобілізації людських 
та транспортних 
ресурсів, матеріальне- 
технічне 
забезпечення 
субєктів 
територіальної 
оборони ( 3.1.2.1, 
3.1.2.10)

оо
сГ

оо
сГ

о о
о~

о<3
о"

3.1.3 Проведення 
заходів щодо 
підготовки до 
оборони території 
області, захисту 
населення від 
військового 
втручання, участь в 
антитерористичній 
операції, операції 
об"єднаних сил на 
сході України ( 
3.1.3.3, 3.1.3.4)

10
67

,0
0

10
67

,0
0

10
64

,5
0

оо_
о" 2,

50

за
ли

ш
ок

 
ко

ш
ті

в 
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рн

ут
о 

до 
бю
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ет
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3.1.4. Посилення 
охорони та інженерне 
дооблаштування 
українсько- 
молдовського 
державного кордону 
(3.1.4.1, 3.1.4.2,
3.1.4.3)

о
О
о"

оо
о"

о
<о
сГ

оо_
о"

оо
о"

3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для 
зберігання техніки, 
озброєння, несення 
служби та організації 
побуту
військовослужбовців 
(3.1.5.1)

30
0,

00

30
0,

00

о
<о
о “оГ)

оо
о"

оо
о"

3.1.6 Зміцнення 
військової 
дисципліни та 
протидія злочинності 
серед
військовослужбовців 
(3-1.6.1)

оо
о" 0,

00

о<о
о -

о<3
о"

осз
о"

3.1.7 Створення умов 
для лікування та 
реабілітації учасників 
антитерористичної 
операції, операції 
об 'єднаних сил 
(3-1-7.1)

0,
00

о
О
о

о
о"

о
<о
о"

о
о"
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3.2.1 Впровадження 
поліцейської 
діяльності, 
орієнтованої на 
громаду (3.2.1.5,
3.2.1.6)

оо
сГ

о■о
сГ

о
о"

оо
о

о«О
сГ

3.2.2 Протидія 
тероризму (3 .2 .2 .5)

20
00

,0
0

20
00

,0
0 о<о

о"оосч

оо
о

о
сГ

3.2.4 Боротьба з 
рецидивною 
злочинністю ( 
3.2.4.5)

о
о"

оо
о"

оо
о

оо_
о"

о
сГ

3.2.9 Подолання 
дитячої
безпритульності та
бездоглядності
(3.2.9.9-3.2.9.15)

осз
о

о
о

о<о
о ”

о
о -

о<о
о

3.2.13 Протидія 
організованій 
злочинності (3.2.13.1)

о
о"

о©_
о"

о
о" 0,

00 оО
<о

3.2.16 Притидія 
кібернетичним 
злочинам (3.2.16.1)

оО
о

оо
о

оо
о

оо_
о

оо
<о

3.3.1 Заходи згідно 
положень Закону 
"Про прокуратуру" 
(3.3.1.2)

осз
о"

о<3
сГ

оо
сГ

о
сГ

оо
о ”
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3.4.1.Забезпечення 
рівного доступу осіб 
з  інвалідністю до 
правосуддя (3.4.1.1)

оо
<о

оо_
сГ 0,

00

0,
00

0,
00

3.6.2 Пропагування 
та  популяризація 
воєнної служби та 
роботи в 
правоохоронних 
органах (3.6.2.2- 
3.6.2.4)

0,
00

оСЭ
о"

о<о
сГ 0,

00 о■о
о

Всього
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0,
50
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67
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0

33
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0

оо_
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Перший заступник голови обласної Ради В.К ІС ТІО Н


