
Щодо подання звіту

Шановний Анатолію Дмитровичу !

Департамент надає підсумковий звіт за 2017 рік про виконання Комплексних 
програм, 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), а саме: 

Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-202І^роки, затвердженої 
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року №179;

Комплексної оборонно-правоохоронна програми Вінницької області на 
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року
№ 35.

Додаток : Інформація про виконання Комплексних програм на 9 аркушах.

Директор Департаменту

З повагою

Сергій ВОВЧЕНКО

Вик. Кабішев О.М. 
тел. 67-11-38

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Управління з загальних питань



ІФОРМЛЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

1. 6717000
квкв

2.6717000
КВКВ

Департамент цивільного захисту о б л д е р ж а д м ін іс т р а ц ії  
найменування головного розпорядника коштів програми 

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації 
найменування відповідального виконавця програми

3.6717000
КФКВ

«Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021роки».затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 
скликання від 28 вересня 2017 року №467

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 Н азва, 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»

Розроблена проектно-кошторисна 
документація та зроблений капітальний 
ремонт покрівель 2-х складських 
будівель в м .Хмільник, розроблена 
проектно-кошторисна документацію на 
капітальний ремонт 3-х складських 
будівель в м. Немирів. Проведено 
технічне обстеження та розроблені 
паспорти на п’ять складських будівель.

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

Придбано для матеріального резерву 
електростанцію дизельну 15 кВт, 
Електростанцію дизельну 
100 кВт, дренажний насос. Заключині 
договори про наміри на постачання 
необхідних товарів згідно номенклатури 
з 12-ти підприємствами.

о3. Забезпечення реалізації заходів 
захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру .

Забезпечення функціонування системи 
оповіщення та утримання запасних 
пунктів управління ОДА

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

утримання запасних пунктів 
управління облдержадміністрації та 
внутрішньообласної системи оповіщення 
в належному стані.



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

Обласна система оповіщення органів 
управління і населення

Утримання в належному стані міського 
та позаміського запасних пунктів 
управління

облаштування приміщень та інженерних 
мереж міського та позаміського пунктів 
у правління,утримання 
внутрішньообласної системи оповіщення

5. Забезпечення заходів інженерного 
захисту в населених пунктах 
Ямпільському районі.

Проведення протизсувних робіт в 
Ямпільському районі

Забезпечення заходів інженерного 
захисту в населених пунктах 
Ямпільському районі.

Розробка ПКД та 1-го етапу (земляні 
роботи) капітального ремонту захисної 
дамби урочища «Панасова» 
протяжністю 4 км, с. Велика Кисниця 
Ямпільського району

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

/ 2 4 5 6 7
1 Утримання комунальної 

установи «Вінницький обласний 
цент цивільного захисту та 
матеріальних резервів»

Рішення 13 сесіїї обласної 
Ради 7 скликання віл 
20.12.2016

№ 221
Розпорядження ОДА від
20.04.2017

№277 
Рішення сесії ОР від 
18.07.2017р

№436
Розпорядження ОДА від
27.07.2017

.№524 
Розпорядження ОДА 
відЗ 1.10.2017

№762

100

1. Показники продукту
1.1. Функціонування комунальної 
установи «Вінницький обласний

Од. Кошторис на 2017 рік 
зі змінами

1 1



центр цивільного захисту та 
матеріальних резервів»
2.П оказники ефективності
Утримання 1 штатної одиниці Тис.грн. розрахунки 54,5 54,5
Утримання І закладу (складу) Тис.грн. розрахунки 299,8 299,8
3.П оказники якості
Покращення технічних умов 
складських приміщень в 
м.Хмільник

% 100

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

Рішення 13 сесіїї 
обласної Ради 7 
скликання від 

20.12.2016 
№ 221, 

Розпорядження ОДА 
від 20.04.2017 

№277

100

1.П оказники продукту
Обсяг закупівлі в.т.ч Згідно затвердженої 

номенклатури
-Електростанція дизельна 15кВт шт 1 1

-Електростанція дизельна 
100кВт шт. 1 1

-Дренажно-фекальні
насоси шт. 1 1

Формування матеріального 
резерву в. :в.т.ч

Комісія з питань ТЕБ 
та НС

-плівка п/е пог.м 2065 2065
-саморізи та цвяхи паков 40 40
-плита ОСБ шт 300 300

-білизна натільна шт 300 300
-куртка утеплена шт 200 200
-постільна білизна шт 130 130
-листа/ц шт 1155 1155



2. Показникт ефективності шт 2065 2065
Середня вартість одної 
електростанції 15 кВт

тис. грн Розшифровка до 
кошторису на 2017р 139,6 139,6

Середня вартість одної 
електростанції 100 кВт

тис. грн Розшифровка до 
кошторису на 2017р 453,9 453,9

Середня вартість одного насоса тис. грн Розшифровка до 
кошторису на 2017р 59,5 59,5

Середня собівартість одного 
продукту формованого резерву 
в.т.ч

Розшифровка до 
кошторису на 2017р

-плівка п/е тис.грн 0,2 0,2
-саморізи та цвяхи тис.грн 0,2 0,2

- плита ОС Б тис.грн. 0,2 0,2
-білизна натільна тис. грн 0,3 0,3
-куртка утепли а тис.грн 0,5 0,5
-постільна білизна тис.грн 0,2 0,2

- лист а/ц тис.грн. 0,15 0,15
3 .Показники якості X

о

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

Рішення ІЗ сесій обласної 
Ради 7 скликання від 

20.12.2016 № 221, Рішення 
15 сесії 7 скликання від 

21.02.17р.№301 
Розпорядження ОДА від 

31.10.2017 р.№762

100

1.Показники продукту
Кіль кість об’єктів, які 

обслуговуються
шт. Договір 3 3

2.Показники ефективності
1.1 Технічне обслуговування Шт. Річний графік 1 і



системи оповіщення

1.2 Охорона 1-го пункту 
управління

Шт. Річний графік 2 2

3. Показники якості %

Утримання в належному стані 
міського та позаміського 
запасних пунктів управління

Рішення 13 сссіїї обласної 
Ради 7 скликання 
від 20.12.2016 № 221; 
Розпорядження ОДА від 
12.05.17р.№3 28 
Розпорядження ОДА від 
27.07.2017 №524;
Лист ДЦІ від 21.07.17 
№03.2/02-19-729 
Розпорядження ОДА від 
31.10.17р.№762

100

1.Показники продукту
Кількість відремонтованих 

об’єктів
шт. 2 2

2 .Показники ефективності
Середня вартість витрат на 1 
об’єкт тис. ф Н 602,7 602,7

якості X
Створення належних умов для 
функціювання міського та 
позаміського запасних пунктів 
управління

%

100

5. Забезпечення заходів 
інженерного захисту в 
населених пунктах 
Ямпільському районі.

Рішення 15 сесії 7 
скликання від 

21.02.17р.№ 301

100

продукту
Кількість районів, в яких 
проводяться заходи інженерного 
захисту

шт..
1 1

ефективності
Середня вартість витрат на заходи 
в Ямпільському районі

тис.грн.
розрахунок 800,0 800,0

якості



Створення умов для забезпечення 
захисту населення в Ямпільському 
районі

%
100

Пояснення щодо розбіжностей 
між виконаними показниками і 
тими,що затверджені програмою 
(по кожному показнику)

• .Аналітичний описовий звіт

2.1 Додаткових заходів не було.
2.2 Видатки проводились згідно затвердженого фінансування в відповідному періоді.
2.4 -Виконання програми сприяє запобіганню надзвичайних ситуацій та ефективній ліквідації їх наслідків в разі виникнення та зменшення 

соціальної напруги серед населення в області.
- Небезпека виникнення природних стихійних явищ, наявність техногенних небезпек та території області, виникнення резонансних 

надзвичайних ситуацій у 2017 році (вибух складів боєприпасів в м. Калинівка) диктує необхідність та доцільність продовження виконання 
програми.

-До звіту також додаються фото звіти.

облдержадміністрації Вовченко С.Д.
(підпис) (Прізвище та ініціали)

ОіШЩУК З.П.
(підпис) (1 Ірізвище та ініціали)

Кабишев О.М.
(підпис) (Прізвище та ініціали).



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 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року №467
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«К омплексна  
програма захисту  
населення і 
територій
Вінницької області у 
разі загрози та 
виникнення  
надзвичайних  
ситуацій на 2017- 
2021роки»____________

6717810 Утримання
комунальної

2300,0 2300,0 2300,0 2300,0



установи 
«Вінницький 
обласний цент 
цивільного захисту 
та матеріальних 
резервів»
Забезпечення
реалізації заходів
,які спрямовані на
поповнення
матеріального
резерву для
запобігання,
ліквідацію
надзвичайних
ситуацій та
організацію
життєзабезпечення
потерпілого
населення

2800,0 1245,0 1245,0 1245,0 0 0

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

1379,3 1379,3 1379,3 1379,3 0 0

Утримання в 
належному стані 
міського та 
позаміського 
запасних пунктів 
управління

1675,0 1675,0 1675,0 1675,0 0 0



Забезпечення 
заход ів  ін ж енерн ого  
захи сту  в н аселених 
пунктах 
Я м п ільськом у  
районі.

800,0 800,0 800,0 800,0 0 0

Всього 8954,3 73993 73993 73993 0 0

Л 0 ^*И (^ ^  \ \
гамен гу облдержадміністрації

V \\

Головний бухгалтер

Вовченко С.Д.

Онищук ЗЛІ.



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ У СФЕРІ 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:
Результати вище, ніж очікувалися Результати нижче, ніж очікувалися

Результати відповідають поставленій меті Ціль не досягнута (при показниках менш 50% від запланованих)

Відповідно до Комплексної програми захисту населення 
і територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки 
було придбано:
V  спеціальний дренажний насос для відкачування 
води з великих глибин до 45 м. -  

9 тис. 500 грн.;
А

♦♦♦дизель-генератор потужністю 15 кВт -  
139 тис. 630 грн.;

♦♦♦дизель-генератор потужність 100 кВт -  
453 тис. 900 грн.

Результати

Стратегічна
ціль

Завдання

Забезпечення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту

Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичаиних ситуацій



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ У СФЕРІ 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

Стратегічна
ціль

к
Завдання

Забезпечення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту

Інженерний захист територій області -  проведення протизсувних заходів в населених
пунктах Ямпільського району
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Результати

♦ ♦ ♦V* Розроблено технічне завдання на проведення 
капітального ремонту захисної дамби урочища 
“Панасова” протяжністю 4 км. с.Велика Кісниця 
Ямпільського району;

♦♦♦’♦♦Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
проведення капітального ремонту захисної дамби 
урочища “Панасова” протяжністю 4 км. с.Велика Кісниця 
Ямпільського району -  200 тис. грн.;

♦ ♦ ♦'♦♦Проведено перший етап земляних робіт відповідно 
до проектно-кошторисної документації -  
600 тис. грн.

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:
✓ Результати вище, ніж очікувалися Результати нижче, ніж очікувалися

^  Результати відповідають поставленій меті Ціль не досягнута (при показниках менш 50% від запланованих)



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ У СФЕРІ 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

Стратегічна
ціль

Завдання

Забезпечення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту

Проведення капітального ремонту місць зберігання засобів індивідуального захисту для 
непрацюючого населення та матеріальних засобів регіонального матеріального резерву

Результати

ДО РЕМОНТУ с. Стара Прилука ПІСЛЯ РЕМОНТУ

ЦЦІНКА С І УІІЬНЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:
Результати вище, ніж очікувалися Результати нижче, ніж очікувалися

Результати відповідають поставленій меті Ціль не досягнута (при показниках менш 50% від запланованих)


