
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ ' № 122

___ 23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про внесення змін до Обласної програми будівництва та 
облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 

державний кордон на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466 (зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, і з питань 
економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Обласної програми будівництва та облаштування місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 2017 -  
2021 роки (далі -  Програма), затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 
скликання від 28 вересня 2017 року № 466 (зі змінами) такі зміни:

1.1 Викласти у новій редакції:
- Розділ «ПАСПОРТ», замінивши його назву зі слова «ПАСПОРТ» на 

словосполучення «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА» (додаток 1);
- Розділ 7 «Ресурсне забезпечення Обласної програми» (додаток 2);
- Додаток 1 «Показники Обласної програми будівництва та облаштування 

місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон на 
2017 -  2021 роки» (додаток 3);

- Додаток 2 «Напрями діяльності та заходи» (додаток 4).
- У нумерації назви Розділу «Контроль за ходом виконання заходів 

Обласної програми» цифру «7» змінити цифрою «8».

2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації профінансувати заходи Програми згідно зі змінами.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.<^) і з і^итань економіки, фінансів та 
бюджету (Якубович Г.А.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення 8 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 122

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТИКА 
Обласної програми будівництва, облаштування та утримання 

місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний 
кордон на 2017-2021 роки

(нова редакція)

1. Ініціатор розроблення Обласної 
програми

Вінницька обласна державна адміністрація, 
Вінницька обласна Рада

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Обласної програми

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 06 лютого 2015 року № 73.

3. Розробник Обласної програми Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації

4. Співрозробники Обласної 
програми

Могилів -  Подільський прикордонний загін

5. Відповідальний виконавець 
Обласної програми

Могилів -  Подільська районна державна 
адміністрації, Ямпільська міська рада

6. Учасники Обласної програми Могилів-Подільська районна державна 
адміністрації, Ямпільська міська рада 
Студенянська та Грабарівська сільська рада

7. Терміни реалізації Обласної 
програми

2017 - 2021 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Обласної програми

Обласний бюджет, місцеві бюджети Могилів- 
Подільського району та Ямпільської міської 
громади

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

17 млн 825 тис. грн

у тому числі:
9.1 коштів обласного бюджету 6 млн 080 тис. грн
9.2. коштів районних бюджетів 7 млн 140 тис.грн
9.3 коштів територіальних громад 4 млн 605 тис. грн

Перший заступник 
голови обласної Ради



Додаток 2 
до рішення 8 сесії обласної Ради 

8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 122

7. Ресурсне забезпечення Обласної програми
(нова редакція)

______ ________ __________________________ ________ тис.грн
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 
на виконання Обласної 

програми

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 
виконання 
Обласної 
програми

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в 
тому числі: 2940 4585 2940 2450 4740 17655

Обласний бюджет 990 1980 990 200 1920 6080

Районні, міські (міст 
обласного значення 
бюджети)

1185 1540 1245 1295 1755 7020 
.... . ... і

Бюджети територіальних 
громад 765 1065 705 955 1065 4555

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН



Додаток З 
до рішення 8 сесії обласної Ради 

8 скликання 
від 23 квітня 2021 року № 122

Додаток 1
до Обласної програми будівництва та 
облаштування місцевих пунктів пропуску через 
українсько-молдовський державний кордон на 
2017-2021 роки (нова редакція)

Показники Обласної програми будівництва та облаштування 
місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний 

кордон на 2017-2021 роки
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І. Показники продукту програми

1.1. Будівництво
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1.2. Реконструкція
Місцевий Кіль Облаштов

пункт пропуску, кіст ано за
реконструиован ь тимчасово
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1.4. Утримання
Місцевий 

пункт пропуску,
облаштований 

згідно 3 
вимогами 
чинного 

законодавства

Кіль
кіст
ь

об’є
ктів

Необлашт
овано
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Показники ефективності Програми
Будівництво

пунктів
пропуску

тис.
грн

Підлягає 
будівницт 

ву 6 
пунктів 

пропуску

Середня вартість будівництва одного 
пункту

пропуску -  1 млн. 044 тис.грн

Реконструкція 
пункту 

пропуску 
«Ямпіль -  
річковий»

тис.
грн Не

відовідає
вимогам

Вартість реконструкції -  535 тис.грн

Облаштування
пунктів

пропуску

тис.
грн

Підгягає 
облашту 
ванню 7 
пунктів 

пропуску

Середня вартість робіт з облаштування 
одного пункту пропуску -  575 тис.грн

І
Утримання

пунктів
пропуску

тис.
грн

Не 
побудова 
ні, тому 

не
утримуют

ь-ся

... . і

Необхідна сума на утримання кожного і 
пункту пропуску (щорічно) -  170 тис.грн

1

Показники якості Програми
Створення 

належних умов
ДЛЯ

прикордонного
контролю

Кіль
кіст

ь
об’є
ктів
на

пост
ійні

й
осно

ві

Об’єкти 
облаштова 

ні за 
тимчасовм 
и схемами 

або не 
облаштова 
ні взагалі

1. Зміцнення авторитету держави Україна 
на міжнародній арені, як цивілізованої 
європейської країни.
2. Створення належних умов для перетину 
кордону громадянами України та 
Республіки Молдова.
3. Укріплення дружніх зв’язків між 
народами двох сусідніх країн (України та 
Республіки Молдова).
4. Покращання прикордонного контролю 
за додержанням громадянами норм ] 
чинного законодавства.

. . .  .... ... і

Перший заступник 
голови обласної Ради



Додаток 4
до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 23 квітня 2021 року № 122

Додаток 2
до Обласної програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через 
українсько- молдовський державний кордон на 2017 -  2020 роки (нова редакція)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 
Обласної програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску 

через українсько-молдовський державний кордон 
на 2017 - 2021 роки

№
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів 
Програми

Терміни
виконан

ня
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування,
тис.грн

Очікуваний
результат

2 3 4 5 6 7 8
1 Будівництво, 

реконструкція, 
облаштування 

(дооблаштування) 
місцевих пунктів 

пропуску

Будівництво 
місцевого пункту 

пропуску 
«Бронниця»

2017 Могилів-
Подільська

районна
державна

адміністрація

Могилів- 
Подільська 

районна рада

Бронницька 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Бронницької 

сільської ради

670

235

200

Підняття 
авторитету та 

іміджу України, 
як

європейської 
країни на 

світовій арені.

Облаштування 
місцевого пункту 

пропуску 
«Бронниця»

2017 Могилів-
Подільська

районна
державна

Обласний
бюджет

Районний

320

125

т С ^ _ )о 1  _____ [ }
С ергій  ІІо&чекко



адміністрація

Могилів- 
Подільська 

районна рада

Бронницька 
сільська рада

бюджет

Бюджет 
Бронницької 

сільської ради

130
Створення 

належних умов 
для перетину 

кордону 
громадянам 
України та 
Молдови

Будівництво 
місцевого пункту 

пропуску 
«Цекинівка»

2021 Могилів-
Подільська

районна
державна

адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет
Бюджет 

Ямпільської 
міської ради

670

435

Облаштування 
місцевого пункту 

пропуску 
«Цекинівка»

2021 Могилів-
Подільська

районна
державна

адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет

Бюджет 
Ямпільської 
міської ради

320

255

Покращення
прикордонного

Будівництво 
місцевого пункту 

пропуску 
«Г рабарівка»

2018 Піщанська
районна

державна
адміністрація

Піщанська 
районна рада

Г рабарівська 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Грабарівської 
сільської ради

670

185

160

контролю, 
недопущення 
ввезення на 

митну 
територію 
України та 

вивезення з її 
території 

підакцизних
Облаштування 

місцевого пункту 
пропуску 

«Г рабарівка»

2018 Піщанська
районна

державна
адміністрація

Обласний
бюджет

Районний 
бюджет 1 
г  |Л \]

320

135

товарів.

Сергей $о чек ко



Піщанська 
районна рада

Грабарівська 
сільська рада

Бюджет 
Грабарівської 
сільської ради

120

Будівництво 
місцевого пункту 

пропуску «Студена»

2018 Піщанська
районна

державна
адміністрація

Піщанська 
районна рада

Студенянська 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Студенянської 
сільської ради

670

140

200

Облаштування 
місцевого пункту 

пропуску «Студена»

2018 Піщанська
районна

державна
адміністрація

Піщанська 
районна рада

Студенянська 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Студенянської 
сільської ради

320

155

150

Будівництво 
місцевого пункту 
пропуску «Велика 

Кісниця»

2021 Могилів-
Подільська

районна
державна

адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет

Бюджет 
Ямпільської 
міської ради

670

435

Облаштування 
місцевого пункту 
пропуску «Велика 

Кісниця»

2021 Могилів-
Подільська

районна
державна

адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет

Бюджет 
Ямпільської 

міської 
А  ради

260

305

Со 1)2Си Во$іЄі-ско



Будівництво 
місцевого пункту 

пропуску 
«Оксанівка»

2019 Ямпільська
районна

державна
адміністрація

Ямпільська 
районна рада

Г альжбіївська 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Г альжбіївської 
сільської ради

670

285

150

Облаштування 
місцевого пункту 

пропуску 
«Оксанівка»

2019 Ямпільська
районна

державна
адміністрація

Ямпільська 
районна рада

Гальжбіївська 
сільська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Бюджет 
Г альжбіївської 
сільської ради

320

135

120

Реконструкція 
місцевого пункту 

пропуску «Ямпіль -  
річковий»

2020 Ямпільська
районна

державна
адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет

Районний
бюджет

Міський бюджет 
м. Ямпіль

235

300

Дооблаштування 
місцевого пункту 

пропуску «Ямпіль -  
річковий»

202,0 Ямпільська
районна

державна
адміністрація

Ямпільська 
міська рада

Обласний
бюджет

Районний
Бюджет

Міський бк

200

135

220

(-Єріі СІ $о$чен.ко



2. Утримання місцевих 
пунктів пропуску

Утримання 
місцевого пункту

Могилів-
Подільська

Районний
бюджет

120

пропуску районна
Бюджет 

Бронницької 
сільської ради

«Бронниця» моа.оз
державна

адміністрація

Могилів- 
Подільська 

районна рада

50

Утримання Ямпільська Районний 120
місцевого пункту районна бюджет
пропуску «Велика & державна

Бюджет
Великокіс

Кісниця» ао адміністрація Безперебійне
а

Ямпільська
ницької 50

функціонували
ясільської ради пунктіврайонна рада

Утримання Піщанська Районний 120 пропуску та 
забезпеченнямісцевого пункту районна бюджет наданняпропуску & державна

Бюджет«Грабарівка» о адміністрація громадянам
оа Піщанська 

районна рада

Г рабарівської 
сільської ради

50 якісних послуг 
під час 

перетину 
державного

Утримання Ямпільська Районний 120 кордону
місцевого пункту районна бюджет

пропуску и державна
Бюджет 

Г альжбіївської 
сільської 

ради

«Оксанівка» о
Оно
а

адміністрація

Ямпільська 
районна рада

50



Утримання Піщанська Районний 120
місцевого пункту районна бюджет

пропуску «Студена» державна
Бюджето. адміністрація

о
3

Студенянської 50
Піщанська 

районна рада
сільської ради

Утримання Ямпільська Районний 120
місцевого пункту

&“о
районна бюджет

пропуску державна
Бюджет«Цекинівка» Оно адміністрація

3 Цекинівської 50
Ямпільська сільської ради

районна рада
Утримання Ямпільська Районний 85

місцевого пункту районна бюджет
пропуску «Ямпіль - «о

Он

державна
Міський бюджетрічковий» адміністрація 85

о
3

міста Ямполя
Ямпільська 
міська рада


