
У К Р А Ї Н А  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ц ИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
вул. Монастирська, 26, м. Вінниця, 21050, тел. 67-11-38. факс 67-1 1-37.

E-mail: npr nad sit@vin.gov.ua

від 04.02.208 № 03.2-07-
Голові обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Щодо подання звіту

Шановний Анатолію Дмитровичу !

Департамент надає річний підсумковий звіт за 2018 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 Департаменту7 Сергій ВОВЧЕНКО

Олександр Кабішев 67 11 38

mailto:sit@vin.gov.ua


І ФО РМ АЦ ІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 рік
І. 2418110
квкв
2.2918110 

КВКВ

3.2918110 

КФКВ

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
найменування головною 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 ентуаиій на 2017-2021 роки>>латвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради7 

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

Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

1 Іазва. зміст заходу / напрям діяльності Запланований результати І Іазва, зміст заходу / напрям діяльності Досягнуті результати

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

Своєчасне постачання матеріальних резервів для 
запобігання І1С 
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. Проведений капітальний 
ремонт складу №1 м.Немирів (буд. 
Літ. А)

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

Закуплено згідно номенклатури 
засоби малої механізації 
(шлівмашипа, пила дискова 
,бензопила, і іерфоратор, 
електромолоток),, шифер 6000 
шт.,плівка-500м .генератор 3 
кВт.,мотопомпи-5 шт..печі-4 шт.,

3. Забезпечення реалізації заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних 
си туацій 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 У тримання в належному етапі міського та 
позаміського запасних пунктів управління

Забезпечено охорону міського та 
позаміського пунктів управління 
відповідно до договору.

5.

і_____

Забезпечення заходів інженерного захисту 
н населених пунктах Ямпільському районі.

Проведення протизсувних робіт в Ямпільському 
районі

Забезпечення заходів інженерного захисту в 
населених пунктах Ямпільському районі.

Проведення протизсувних робіт в 
Ямпільському районі

1



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
ї/іі 1 Іоказник Одиниця

виміру Джерело інформації Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (% )
/ 2 4 5 ( 7

1. Утримання комунальної установи «Вінницький 
обласний пені цивільного захисту та 
матеріальних рече р ні в»

Рішення 27 сесіїї обласної Ради 7 скликання 
від 20.12.2017 №509 

Рішення сесії обласної ради 
від 16.02.2018р.№578 

Розпорядження ОДА від 07.11.2018 №849
1. Показники продукту
1.1. Функціонування комунальної установи 
«Вінницький обласний центр цивільною захисту 
та матеріальних резервів»

Од. Кошторис на 2018 рік зі змінами 1 1

2.1 Іоказники ефективності
У тримання 1 штатної одиниці Тис.гри. розрахунки 65,1 65,1 100
Утримання 1 закладу (складу) Тис.грп. розрахунки 424,7 424,7 100
3.1 Іоказники якості
Покращення технічних умов складських 
приміщень в м.І Іемирів

%

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

Рішення 27 сесіїї обласної Ради 7 скликання 
від 20.12.2017 №509 

Рішення сесії обласної ради 
від 16.02.2018р.№578 

Розпорядження ОДА від 07.11.2018 №849
1.1 Іоказники продукту

Обсяг закупівлі в.т.ч
Шифер 8-ми хвил. ПІТ. І Іоменклатура 6000 6000
Скло Змм-4мм Кв.м 1 Іоменклатура 1300
Генератор однофазний 3 кВт UIT 1 Іоменклатура 1 1
Цвяхи шиферні шт 1 Іоменклатура 24000 24000
1 Іамет УСБ-56 MIT 1 Іоменклатура 1
пневмоінсгрументи Компл. 1Іоменклатура 1
компресор ПІТ 1 Іоменклатура 1
бензопила ручна III 1 1 Іоменклатура 1 1
Болгарка(кутова шліфувальна машина) III г 1 Іоменклатура 1 1
Пила дискова ручна III г 1 Іоменклатура 1 1
перфоратор НІГ 1 Іоменклатура 1 1
Мотопомпа HIT 1 Іоменклатура 5 5
електромолоток III 1 1 Іоменклатура 1 1
печі III 1 1 Іоменклатура 4 4
ефеїч'І І ІВ ІІО С  І і

Середня собівартість одного продукту для 
поповнення резерв\'

1 11 Інфср 8-ми хвнл. I не.гри рахунок 0,130 1.105 1(10
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Скло Змм-4.мм тис. гри рахунок 0,110
Г енератор однофазний 3 кВт тис. І рн рахунок 14,0 10.0 100
Цвяхи шиферні тис. гри рахунок 0,0011 0.011 100
1 Іамст УСБ-56 тис. гри рахунок 50,0
I I не В М 0 і н сіру М Є НТІ І тис.гри. рахунок 10,0
компресор тис. гри рахунок 15.0
бензопила ручна тис. гри рахунок 8,0 5.9 100
Е>олгарка(кутова шліфувальна машина) тис. гри рахунок 5.3 3,9 100
Пила дискова ручна тис.гри рахунок 4,5 3,7 100
перфоратор тис. грі 1 рахунок 3,0 2,0 100
мотопомпа тис.грн рахунок 15,0 12.8 100
електромолоток тис.гри рахунок 20,5 10,2 100
Драбина прьох.секці її 11 а тис.грн. рахунок 8,7 8,7 100
печі тис.грн рахунок 8,75 8,75 100
З.ІІоказникн «кості % X

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

Рішений 27 сесіїї обласної Ради 7 скликанії» 
від 20.12.2017 №  509 

Рішеним сесії обласної ради 
від 16.02.2018р.№578 

Розпорядження ОДА від 07.11.2018 №849
(.Показники продукту
Кіль кість об’єктів, які обслуговуються ПІТ. Договір 1 1

2.ІІоказники ефективності
Технічне обслуговування системи оповіщення Тис.гри.. Річний графік 700,0 700,0 100

3. Показники икосі і %
Утримання в належному стані міського та 
позаміського запасних пунктів унравлінни

Рішення 27 сесіїї обласної Ради 7 скликання 
від 20.12.2017 №509 

Рішення сесії обласної ради 
від 16.02.2018р.№578 

Розпорядження ОДА від 07.11.2018 №849
1.Показники продукту

Кількість об’єктів, які обслуговуються ПІТ. Договір 2 2
Кількість об’єктів, які потрібно 

відремонтувати
ПІТ. 1 Іроектно-коіііторисна документація 2 2

Обсяз закупівлі.в. і .ч
стільці МИ. рахунок 60 60 100
шафи IIIІ рахунок 2 2 100
стіл IIIт рахунок 15 15 100
тумба ПІТ рахунок 3 3 100

крІС.ІО піт | рахунок 2 100

з



2.1 Іоісаиіііісп ефективності
Охорона 1-го пункту управління тис.гри. 645,9 645,9 100

. Середня вартість втрат на ремонт 1 об'єкту. тис. гри 1964,7 1964,7 100
Середня вартість 1 закупівлі в.т.ч тис. гри
стільці тис. гри рахунок 0,5 0.3 100
шафи ТИС. Ір н рахунок 1,8 1,8 100
стіл тис. гри рахунок 0,9 0,9 100
тумба тис. і рн рахунок 1,7 0,6 100
крісло тис. гри рахунок 2,4 1.5 100

якості X

Створення належних умов для фупкпіювання 
міського та позаміського запасних пунктів 
управління

%

5. Забезпеченії» заході» інженерного захисту и 
населених пунктах Ямпільському районі. Рішення 15 сесії 7 скликання від 16.02.18р..№578

продукту
Кількість районів, в яких проводяться заходи 
інженерного захисту 1111.. 1

ефективності
Середня вартість витрат на заходи в 
Ямпільському районі тис. гри. розрахунок 1400,0 1200,0 100

»кості
Створення умов для забезпечення захисту 
населення в Ямпільському районі. %
1 Іояснсння щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою 
(по кожному показнику)

3.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 
населення в області.

Директор Департаменту облдержадміністрації 

І О іовпиіі бухгалтер

Відшшідалміа особа

їх наслідків в разі виникнення та зменшення соціальної напруги серед

ВОВЧЕНКО С.Д.

ОНИЩУКЗ.П.

КА Ш Ш ЕВ О.М.



Фінансування обласної комплексної програми захисту «Комплексна програма 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)


