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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

від 10.02.2020 №03.2-07-206
Голові обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Щодо подання звіту

Шановний Анатолію Дмитровичу !

Департамент надає звіт за 2019 рік про виконання Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року №179 (зі змінами та 
доповненнями) (далі -  Комплексна програма), згідно додатку 5 до Порядку 
формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних(комплексних) 
програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 
листопада 2006 року № 145 (зі змінами).

Додаток : Інформація про виконання Комплексної програми на 5 аркушах.

З повагою

Директор Департаменту Сергій ВОВЧЕНКО

Олександр Кабішев 67 11 39

mailto:sit@vin.gov.ua


ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік

1. 2918110 
КВКВ

2.2918110 
КВКВ

3.2918110 

КФКВ

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
найменування відповідального виконавця програми

«Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021роки»,затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради7 

скликання від 22 вересня 2016 року №179 (зі змінами та доповненями)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

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

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

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

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

Утримання установи в належному 
стані.

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

Створення регіонального резерву матеріально- 
технічних засобів

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

Заключенні договори на придбанні 
матеріали (ліжка армійські-100 шт, 
протигази-100 шт.,захисні костюми- 
100шт.,шифер -13500 шт.,теплові 
гармати 10шт.,мішки для піску-2860 
шт.,бензопили 5 шт.)

3. Забезпечення реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру

Забезпечення функціонування системи 
оповіщення

Забезпечення реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру

Здійснене технічне обслуговування 
системи оповіщення відповідно до 
договору.

4. Утримання в належному стані міського та 
позаміського запасних пунктів управління

Утримання запасних пунктів управління ОДА Утримання в належному стані міського та 
позаміського запасних пунктів управління

Забезпечено охорону міського та 
позаміського пунктів управління 
відповідно до договору.
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№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (%)
1 2 3 4 5 6 7

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

Рішення 36 сесіїї обласної Ради 7 скликання 
від 04.12.2018 № 703.розпорядження ОДА від 

06.09.19№693, Розпорядження ОДА від 08.10.19р.№775 
Розпорядження ОДА від 13.12.19 №949

1. Показники продукту
1.1. Функціонування комунальної установи 
«Вінницький обласний цент]) цивільного захисту 
та матеріальних резервів»

од. Кошторис на 2019 рік 1 1

2.Показники ефективності

Утримання 1 штатної одиниці грн. звітність 78700,0 78700,0 100%

Утримання 1 закладу (складу) грн. звітність 511300,0 511300,0 100%

З.Показники якості
%

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

Рішення 36 сесіїї обласної Ради 7 скликання 
від 04.12.2018 № 703,Лист ДЦЗ від 11.07.19р.№04.2-17-679

І.Показники продукту
Обсяг закупівлі в.т.ч

Шифер 8-ми хвил. шт. Номенклатура 10000 13500
Брус М3 Номенклатура 2
стропила М3 Номенклатура 5
дошка М3 Номенклатура 10
рейка М3 Номенклатура 10
Гвозді кільцеві ящ. Номенклатура 35
Бензопила ланцюгова шт Номенклатура 2 5
Мішки для насипання піску шт Номенклатура 5 2860
Теплова електрогармата для обігріву приміщень шт Номенклатура 2 10
Прожектор переносний автономний шт Номенклатура 2
противогази шт Номенклатура 50 100
Засоби захисту шкіри шт Номенклатура 50 100
Надувні моторні човни шт Номенклатура 3
Намет УСБ-56 шт Номенклатура 2
Двигун для човна шт Номенклатура 3
Генератори однофазні 5 кв шт Номенклатура 3
Електрозварювальні трасорматори шт Номенклатура 1
Випрямач інвентарний для ручного зварювання шт Номенклатура 1
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1 Ліжка армійські шт Номенклатура ‘100 ‘

ефективності
Середня собівартість одного продукту для 
поповнення резерву
Шифер 8-ми хвил. грн рахунок 150,0 130,42
Брус .грн рахунок 4200,0
стропила .грн рахунок 3300,0
дошка грн рахунок 3600,0
рейка грн рахунок 3300,0
Гвозді кільцеві грн. рахунок 300,0
Бензопила ланцюгова грн рахунок 6000,0 3316

Мішки для насипання піску грн рахунок 100,0 4230,5
Теплова електрогармата для обігріву приміщень грн рахунок 5000,0
Прожектор переносний автономний грн рахунок 1000,0
противогази грн рахунок 3500,0 3500,0
Засоби захисту шкіри грн рахунок 1000,0 740,0
Надувні моторні човни грн рахунок 25800,0
Намет УСБ-56 грн. рахунок 60000,0
Двигун для човна грн рахунок 105000,0
Генератори однофазні 5 кв грн рахунок 10000,0
Електрозварювальні трасорматори грн рахунок 29000,0
Випрямач інвентарний для ручного зварювання грн. рахунок 9200,0
Ліжка армійські грн рахунок 0,0 1792,5
З.Показники якості X
Рівень поповнення матеріального резерву від 
необхідної згідно номенклатури

%

3.
Забезпечення реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

Рішення 36 сесій' обласної Ради 7 скликання 
від 04.12.2018 № 703

І.Показники продукту
Кіль кість об’єктів, які обслуговуються шт. Договір 1 1

2.Показники ефективності
Технічне обслуговування системи оповіщення грн.. Звітність 904600 904590,48 100%

3. Показники якості %
Забезпечення внутрішньої системи оповіщення Відно

4 Утримання в належному стані міського та 
позаміського запасних пунктів управління

Рішення 36 сесій обласної Ради 7 скликання 
від 04.12.2018 № 703,Розпорядження ОДА від 
15.05.19р. №365,лист ДІДЗ від 08.08.19 №4.2-17- 

800.Розпорядження ОДА від 08.10.19р.№775,лист ДЦЗ від

з



18.10.19 №04.'2-17/1024

1.Показники продукту
Кількість об’єктів, які обслуговуються шт. Договір 2
Кількість об’єктів, які потрібно 

відремонтувати
шт. 2

2.Показники ефективності
Охорона 1-го пункту управління грн Звітність 2092400 1743309,5 83,3%

Середня вартість витрат на ремонт 1 об’єкту. грн Звітність 3020000 3019799,65 100%
якості X
Створення належних умов для функціювання 
міського та позаміського запасних пунктів 
управління

%

З.Аналітичний описовий звіт 
2.1 Додаткових заходів не було.
2.2.Видатки проводились згідно затвердженого фінансування в звітному періоді.
2.4Виконання програми сприяє запобіганню надзвичайних ситуацій та ефективній ліквідації їх наслідків в разі виникнення та зменшення соціальної напруги серед 
населення в області. ^

ВОВЧЕНКО С.Д.

ОНИЩУК З.П

КАБІШЕВ О.М.

Директор Департаменту облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Відповідальна особа
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Фінансування обласної комплексної програми захисту «Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021роки», затвердженої рішенням 10 сесії обласної

Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року №179 (зі змінами та доповненнями)
за 2019 рік
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Обласного
бюджету

Обласного
бюджету

Обласного
бюджету

Обласного
бюджету

Обласного
бюджету

Обласного
бюджету

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

4300000 2638000 2637138,67 2637138,67 0,0 861,33
Залишок асигнувань виник в зв’язку- з 
економією коштів

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

2500000 2474000 2473149 2473149 0,0 851,0

Залишок асигнувань виник в зв’язку з 
економією коштів

3 Забезпечення реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру.

904600 904590,48 904590,48 904590,48 0,0 0,0

4 Утримання в належному стані міського та 
позаміського запасних пунктів управління 5112400 4763409,52 4763109,15 4763109,15 0,0 300,37

Залишок асигнувань виник в зв’язку з 
економією коштів

Директор Департаменту цивільного захисту

Головний бухгалтер

С.Д.ВОВЧЕНКО

З.П.ОНИЩУК


