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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

(Департамент цивільного захисту)
вул. Монастирська, 26, м. Вінниця, 21050, тел.(0432) 67-11-38, факс (0432) 67-11-37, 

E-mail: upr nad_sit@vin.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 20098691

29.01.2020 № 04.1-02- 4 $  С /*

н а № від
Голові постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та обласних 
програм Вінницької обласної Ради 
Г. МАЗУРУ

Про надання звіту за 2019 рік

На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації від 
10.04.2018 до листа Вінницької обласної Ради від 06.04.2018 № 01/26 (вх. ОДА 
від 06.04.2018 № 3010/01.01-52/4.18) Департамент цивільного захисту надає звіт 
за 2019 рік про виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» за формами, що додаються.

Одночасно інформуємо, що в графі «Досягнуті результати» додатку 5 
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.

Враховуючи вищевикладене, оприлюднити зазначену інформацію на 
сайті обласної Ради неможливо.

Додатки: 1. Фінансування обласних програм за 2019 рік на 5 арк. в 1 
прим.;
2. Інформація про виконання програми за 2019 рік на 5 арк. в 
1 прим.

Директор Департаменту Сергій ВОВЧЕНКО

Наталія Ткачук 67 11 34

mailto:nad_sit@vin.gov.ua
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Директор Департаменту з пттань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



Додаток №5 до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК

Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад»,
затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 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)

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, 
3.1.3.5)

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 
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, 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, 3.1.4.3)

4. 3.1.5 Забезпечення 
відповідних умов для

Підвищення боєготовності 
військових частин та їх готовності

3.1.5 Забезпечення відповідних 
умов для зберігання техніки,
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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 *

зберігання техніки, озброєння, 
несення служби та організації 
побуту військовослужбовців 
(3.1.5.1)

до захисту території та 
забезпечення правопорядку

озброєння, несення служби та 
організації побуту 
військовослужбовців (3.1.5.1)

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 (3.1.6.1)

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 (3.1.7.1)

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 (3.2.1.5, 
3.2.1.6)

8. 3.2.2 Протидія тероризму 
(3.2.2.5)

Попередження можливих фактів 
терористичних проявів

3.2.2 Протидія тероризму 
(3.2.2.5)

9. 3.2.4 Боротьба з рецидивною 
злочинністю (3.2.4.5)

Запобігання та припинення 
злочинів терористичної 
спрямованості в установах 
виконання покарань, забезпечення 
безпеки громадян

3.2.4 Боротьба з рецидивною 
злочинністю (3.2.4.5)

10. 3.2.9 Подолання дитячої 
безпритульності та 
бездоглядності (3.2.9.9- 
3.2.9.15)

Зменшення дитячої 
бездоглядності та безпритульності

3.2.9 Подолання дитячої 
безпритульності та 
бездоглядності (3.2.9.9-3.2.9.15)

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)

12. 3.2.16 Протидія кібернетичним Запобігання та припинення 3.2.16 Протидія кібернетичним



з
№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям 

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

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

злочинам (3.2.16.1)

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)

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)

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 
(3.6.2.2,3.6.2.3)

* - в графі «Досягнуті результати» 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.

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
На оборону

1. Обласний військовий комісаріат
- безпосередньо для ОВК
- через КЕВ м. Вінниця

тис.грн. 1700.00
1350.00

1700.00
1350.00

100%
100%

2. Військова частина 3008 (м. Вінниця) тис.грн. 1150,00 1150,00 100%
3. Військова частина 3028 (м. Калинівка) тис.грн. 990,00 990,00 100%
4. Військова частина А1619
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№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
програмою з 

врахуванням змін

Виконано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

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

тис.грн. 860,00
1380,00

860,00
1380,00

100%
100%

5. Військова частина А1119
- безпосередньо для в/ч
- через КЕВ м. Вінниця

тис.грн. 950.00
1100.00

950.00
1100.00

100%
100%

6. Військова частина А1231 тис.грн. 200,00 200,00 100%
7. Військова частина А2287

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

тис.грн. 0
300,00

0
300,00

0
100%

8. Військова частина А1445
- безпосередньо для в/ч
- через КЕВ м. Вінниця

тис.грн. 50.00
550.00

50,0
550,00

100%
100%

9. Військова частина А0215 Командування ПС 
ЗСУ через КЕВ

тис.грн. 300,00 300,00 100%

10. Військова частина А0310 через КЕВ тис.грн. 500,00 500,00 100%
11. Вінницький зональний відділ військової 

служби правопорядку
тис.грн. 200,00 200,00 100%

12. Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону (ВМКЦ ЦР)

тис.грн. 700,00 700,00 100%

13. Департамент цивільного захисту ОДА тис.грн. 550,00 550,00 100%
14. Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА
тис.грн. 50,00 50,00 100%

Всього на оборону тис. грн. 12880,00 12880,00 100%
На охорону кордону

15. Могилів-Подільський прикордонний загін тис.грн. 1350,00 1350,00 100%
Всього на охорону кордону тис.грн. 1350,00 1350,00 100%

На правоохоронну діяльність
16. Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
тис.грн. 2100,00 2100,00 100%

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

тис.грн. 500,00 500,00 100%

18. Управління захисту економіки у Вінницькій тис.грн. 500,00 500,00 100%
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№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
програмою з 

врахуванням змін

Виконано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України

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

тис. грн. 320,00 320,00 100%

20. Управління Служби безпеки України у 
Вінницькій області

тис.грн. 1400,00 1400,00 100%

21. Прокуратура Вінницької області тис.грн. 500,00 185,68** 37,1%
22. Центрально-Західне міжрегіональне 

управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції 
України

тис. грн. 600,00 600,00 100%

Всього на правоохоронну діяльність тис.грн. 5920,00 5605,68 94,7%
На заходи щодо протидії злочинності серед 
неповнолітніх

23. Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

тис.грн. 100,00 100,00 100%

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

24. Вінницький окружний адміністративний суд тис.грн. 300,00 300,00 100%
Всього тис.грн. 300,00 300,00 100%
ВСЬОГО за Програмою тис.грн. 20550,00 20235,68 98,5%

** Примітка: Кошти в сумі 314,32 тис. грн. повернуто до обласного бюджету. Виконання робіт вимушено переноситься на 2020 рік у зв’язку з 
великим обсягом робіт.

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

органами обласної державної адміністрації



УКРАЇНА
х  ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
21100, м. Вінниця, вул.ТеатральнаД4 тел/ факс 35-05-33,53-18-06 

depinformcom@vm.gov.ua

КЙЙ

0% -2020р. .М*206~//5
Обласна Рада

Відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 
сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145 
інформацію щодо виконання у 2019 році Регіональної програми 
розвитку інформаційного простору та громадянського 
Вінницькій області на 2019-2021 роки, Комплексної 
правоохоронної програма Вінницької області на 2016-2020 роки та 
цільової соціальної програма національно-патріотичного вихованні дітей та 
молоді на 2017 -  2020 роки» (зі змінами).

надаємо 
сприяння 

суспільства у
Оооронно-
Обласної

Світлана Василю*
\

mailto:depinformcom@vm.gov.ua


Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування відповідального виконавця програми_______________________________________________________________________

II. І. Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2016-2020 роки:

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Досягнуті результати

.Засоби масової інформації: 
3.6.2.2 Виготовлення та 
розміщення плакатів, які 
пропагують та популяризують 
військову службу та роботу в 
правоохоронних органах та 
розміщення їх на рекламо 
носіях (білбордах, сітиілайтах 
тощо). Організація та 
проведення інформаційної 
кампанії щодо супроводження 
заходів із популяризації 
військової служби

Сприяння виконанню 
заходів призову громадян 
на військову службу

Виготовлено друковану 
продукцію за макетами, 
наданими Вінницьким 
обласним військовим 
комісаріатом

Покращення показників добору 
кандидатів для проходження 
військової служби за контрактом

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації Світлана Василюк



Інформація про виконання програми за 2019 рік
тис.грн.

№
з/п

Назва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачен 
ий на
фінансуван 
і-ія заходу 
згідно 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений на 
фінансування 
заходів 
програми у 
відповідному 
джерелі на 
2019 р. з ураху 
ванням змін

Фактично 
профінансовано 
у 2019 році

Касові 
видатки у 
2019 році

Кредито
рська
заборго
ваність
у звітно
му
періоді.

Залишок
невикорис
таних
асигну
вань.

1 І. Комплексна оборонно- 
правоохоронна програма Вінницької 
області на 2016-2020 роки:

.Засоби масової інформації:
3.6.2.2 Виготовлення та розміщення 
плакатів, які пропагують та 
популяризують військову службу та 
роботу в правоохоронних органах та 
розміщення їх на рекламо носіях 
(білбордах, сітиілайтах тощо). 
Організація та проведення інформаційної 
кампанії щодо супроводження заходів із 
популяризації військової служби

50,0 47,0 46,7 46,7 - -

Разом по заходах програми 50,0 47,0 46,7 46,7 - £>* 3

Примітка: фінансування програм здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
та інших джерел не передбачено. /  /  / /

Директор Департаменту Світлана Василюк


