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Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, законів України «Про засади зовнішньої і 
внутрішньої політики», «Про транскордонне співробітництво», «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності 
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», 
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалених Указом 
Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019, Указів Президента 
України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», на виконання 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва, з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021 -  2027 роки (далі -  Програма), що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію обласної 
Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва 
(Крученюк О.В.), та постійну комісію обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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1. Загальні положення Програми розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 - 2027 роки

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 
Вінницької області на 2021 - 2027 роки (далі -  Програма) розроблена відповідно 
до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року, на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про засади зовнішньої і внутрішньої 
політики», «Про транскордонне співробітництво», «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного 
інвестування», Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, 
схвалених Указом Президента України від ЗО вересня 2019 року №722/2019, 
Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День 
Європи».

Прийняття Програми обумовлено необхідністю підтримки на 
регіональному рівні цілісної ефективної системи співробітництва з державами та 
регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для 
послідовного налагодження партнерських відносин, цілеспрямованого 
виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 
інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного 
іміджу області, а також створення інформаційного простору, сприятливого для 
соціально-економічного розвитку Вінниччини.

Позитивне сприйняття Вінницької області міжнародними організаціями, 
регіонами-партнерами, іноземними державами та громадянами є фактором, який 
безпосередньо впливає на розвиток регіону і сприяє забезпеченню 
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв’язанню внутрішніх 
соціально-економічних проблем, зокрема, шляхом залучення зовнішніх ресурсів, 
у тому числі можливостей міжрегіональної співпраці, коштів міжнародної 
технічної допомоги та іноземних інвестицій.

З 2019 року стратегічний курс держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору 
закріплено у Конституції.

Вінницька область не стоїть осторонь інтеграційних процесів, які 
відбуваються в державі, та здійснює відповідні заходи щодо реалізації 
євроінтеграційної політики на регіональному рівні. Перевагою міжнародного 
співробітництва в області є розташування в центрі України та наявність 
державного кордону із Республікою Молдова - 190,7 км, що слугує передумовою 
для активного розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва.

Міжнародне, міжрегіональне та транскордонне співробітництво
На даний час, як на рівні області, так і на рівні територіальних громад 

області реалізується майже 100 Угод про торговельно-економічне, науково- 
технічне та культурне співробітництво з адміністративно-територіальними 
одиницями іноземних держав: з регіонами Республіки Польща, Республіки 
Молдова, Республіки Білорусь, Румунії, Чеської Республіки, Литовської 
Республіки, Італії, Грузії та інші. / \ Д



В рамках Угод відбуваються взаємні візити офіційних делегацій, в ході 
яких обговорюються питання щодо активізації міжнародного та 
транскордонного співробітництва, зокрема, у сферах управління відходами та 
охорони навколишнього середовища, створення регіонального бренду та 
розвитку туристичної галузі, молодіжної взаємодії, розширення ринків збуту 
продукції та інші. Налагоджено потужну співпрацю у соціально-гуманітарній 
сфері. Так, протягом 2015-2019 років було організовано 8 виїздів груп дітей 
загиблих і поранених учасників бойових дій на сході України на відпочинок і 
оздоровлення до Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща, 
Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського повіту Румунії.

Протягом 2014-2019 років обласною державною адміністрацією було 
організовано понад 100 візитів делегацій з Вінниччини закордон. Зокрема, з 
метою обміну досвідом та налагодження контактів у відповідних сферах 
делегації фахівців галузей освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 
захисту населення та молодіжної політики, фахівців з місцевих фінансів та 
регіонального розвитку, дорожнього господарства відвідали Сьвєнтокшиське, 
Лодзинське, Мазовецьке воєводства Республіки Польща, Ясський повіт Румунії, 
Ліберецький край Чеської Республіки, Сороцький район Республіки Молдова, 
Гомельську область Республіки Білорусь.

Найбільше Угод про торговельно-економічне і культурне співробітництво 
реалізується між адміністративно-територіальними одиницями Вінницької 
області і партнерами з Республіки Польща та Республіки Молдова. Це слугувало 
передумовами відкриття у 2010 році в м.Вінниця Генерального Консульства 
Республіки Польща, а у 2017 році -  Почесного консульства Республіки Молдова.

З лютого 2012 року на території області діє міжнародна громадська 
організація Єврорегіон «Дністер», до складу якої входять Вінницька область та 
сім районів Республіки Молдова. Основною метою створення і діяльності 
Єврорегіону «Дністер» є здійснення програм комплексного гармонізованого 
розвитку територій, прилеглих до річки Дністер, реалізація загальних 
транскордонних інвестиційних проектів.

Розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури згідно з 
європейськими стандартами є важливим напрямом діяльності місцевої влади на 
шляху до європейської інтеграції України. В області функціонують міжнародні 
пункти пропуску для автомобільного, залізничного та повітряного сполучення. 
Крім того, функціонують міждержавні пункти пропуску для автомобільного і 
річкового сполучення та цілий ряд місцевих пунктів пропуску.

27 листопада 2018 року розпочав свою роботу Міжнародний пункт 
пропуску автомобільного сполучення «Бронниця -  Унгурь», що здійснює 
міждержавний зв’язок між Україною і Республікою Молдова через р.Дністер у 
Могилів-Подільському районі.

Крім того, 27-28 вересня 2018 року у Вінниці відбулось засідання 
українсько-молдовської Робочої групи з питань транспорту, на якому стороні 
серед іншого обговорили питання щодо реалізації проекту будівництва мост) 
«Ямпіль-Косеуць». За результатами засідання Робочої групи було підписанс 
Протокол і дорожню карту з будівництва мосту в районі населених пункції 
Ямпіль (Вінницька область, Україна) та Косеуць (Сороцький район, Республік^* 
Молдова).

М
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Перспективи нового транспортного коридору через Вінниччину 
керівництво області презентувало на Інвестиційному форумі 29 жовтня 2019 
року в м. Маріуполь. Метою проекту є покращення транспортного сполучення 
на кордоні з Молдовою для сприяння прискореного соціально-економічного 
розвитку як регіону, так і держави в цілому, а відтак, і сприяння збільшенню 
обсягів міжнародної торгівлі з Республікою Молдова та країнами ЄС.

Інформаційно-презентаційні матеріали проекту передані представникам 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Європейського інвестиційного банку та Світового Банку в Україні.

З метою поліпшення і стимулювання соціального та економічного 
розвитку прикордонних територій для області важливе значення має участь в 
програмах міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу, зокрема, в 
програмах Європейського інструменту сусідства, територіального 
співробітництва країн Східного партнерства, прикордонного співробітництва, 
інших міжнародних програмах та залучення донорських структур.

Протягом 2015-2020 років за грантові кошти Європейського Союзу в 
області реалізовано низку міжнародних проектів, зокрема, щодо розвитку 
особистих селянських господарств, рекреаційної сфери, сталого енергетичного 
розвитку міст, підтримки сільської молоді, створення кластерів, а також три 
проекти в рамках Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства 
Україна-Молдова (ЕаРТС): «Транскордонна мережа для інноваційного 
сільського господарства», «Транскордонна співпраця сіл за збереження 
навколишнього середовища», «Сільський туризм -  вірний крок на шляху 
покращення транскордонного співробітництва між Сороцьким районом 
(Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».

Допомога, яка надається донорами у рамках технічного та техніко- 
економічного співробітництва, сприяє дотриманню курсу області на європейську 
та євроатлантичну інтеграцію, дає можливість залучати додаткові ресурси для 
вирішення стратегічних завдань розвитку, сприяє створенню додаткових 
робочих місць.

З метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її 
економічного, інвестиційного, агропромислового, природного, культурного та 
туристичного потенціалу організовуються візити представників дипломатичного 
корпусу різних країн світу, міжнародних організацій та іноземних інвесторів у 
Вінницьку область.

З огляду на важливість популяризації європейських стандартів та способу 
життя в області щороку на високому рівні проводяться урочисті, інформаційні, 
просвітницькі заходи з відзначення Дня Європи. З метою популяризації 
європейської культури, виховання в громадян толерантності та поваги до 
європейських духовних та матеріальних цінностей у закладах культури і 
мистецтв Вінниччини проводиться низка культурно-просвітницьких заходів 
щодо додержання принципів демократії та прагнення до загальноєвропейських 
цінностей.

Також в рамках святкування Дня Європи на центральній вулиці м.Вінниці 
діє інформаційний пункт облдержадміністрації, в якому усі бажаючі можутг 
отримати інформаційні матеріали про ЄС та НАТО, сувенірну продукцію 
символікою Європейського Союзу та взяти участь у різноманітних майстер-

$
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класах і вікторинах. Крім того, в іифопункті періодично проводилось 
анкетування на тему ставлення мешканців Вінниччини до європейського та 
євроатлантичного вектору розвитку України.

Протягом п ’яти останніх років особлива увага приділялася створенню 
сприятливого бізнес-клімату, підтримці місцевого бізнесу, розширенню ринків 
збуту, перейняттю іноземного досвіду із залучення інвестицій. Так, починаючи з 
2015 року були організовані економічні місії вінницьких підприємців до Польщі, 
Чехії, США, Канади, Китаю, Нідерландів, Румунії, в ході яких було 
представлено економічний, інвестиційний, аграрний потенціал Вінниччини та 
налагоджено нові бізнес-контакти.

Зовнішньоекономічна діяльність
Вінницька область за експортним потенціалом входить в десятку кращих 

регіонів України. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі товарами в області за 
2015-2019 роки свідчить про те, що суб’єкти підприємництва постійно ведуть 
пошук нових шляхів виходу на світовий ринок, збільшуючи кількість 
торговельних партнерів та нарощуючи з року в рік об’єми експорту товарів.

Табл.1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у Вінницькій області

2015 846,9
__

102,2 266,7
2016 983,0 116,1 299,4 108,1 137
2017 1217,7 123,9 407,1 135,9 142
2018 1429,3 117,4 563,0 138,3 138
2019 1455,5 101,8 631,6 112,2 148

Динаміка експорту товарів області за 2015-2019 роки свідчить про чіткі 
тенденції росту експорту товарів. Максимальні темпи росту експорту товарів 
області спостерігаються в 2017 році відносно 2016 року -  123,9% (по Україні -  
119,0%), а мінімальні -  в 2019 році відносно 2018 року -  101,8% (по Україні -  
105,В0'-
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Рис. 1. Динаміка експорту-імпорту товарів Вінницькій області,
млн. дол. США
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Рис. 2. Географічна структура експорту товарів Вінницької області
у 2019 році

В експорті товарів значна доля належить Китаю (11,2% загальних обсягів 
експорту), Польщі -  9,3%, Єгипту -  6,8%), Румунії -  4,9%, Білорусі -  4,7%, Індії -  
4,6%), Нідерландам -  4,4%, Туреччині -  4,3%, Німеччині -  4,2% та Російській 
Федерації -  3,0%.

Варто відмітити, що стійку тенденцію до зменшення має експорт до РФ: у 
2014 році він складав 17,4%) в загальних обсягах експорту, у 2015 році - 7,3%>, у 
2019 році -  лише 3,0%.

Протягом 2015-2019 років відбувалася переорієнтація торговельних 
потоків до країн ЄС, Азії, Африки та Латинської Америки.

У 2019 році основним ринком збуту продукції підприємств області був 
ринок країн ЄС, з часткою в 37,3%) від загального обсягу експорту товарів 
області (по Україні -  41,5%>), де головними партнерами є Польща (25,1% від 
загального об’єму експорту до ЄС), а також Румунія (13,1%), Нідерланди 
(11,7%), Німеччина (11,4%), Іспанія (7,7%), Італія (6,8%) та Австрія (4,6%).

На другому місці -  країни Азії. Найбільшими торговельними партнерами в 
експорті товарів є Китай (11,2% загальних обсягів експорту), Індія (4,6%>), 
Туреччина (4,3%>), Бангладеш та Ізраїль (по 1,6%), Саудівська Аравія (1,4%), 
Об’єднані Арабські Емірати (1,3%), Індонезія та Корея (по 1,2%) та інші.

В результаті набуття чинності з 1 січня 2016 року положень поглибленої і 
всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), що є частиною Угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом, товарообіг між Вінницькою областю та ЄС 
постійно зростає. Обсяги експорту до країн Євросоюзу з 2015 року зросли на 
268,5 млн.дол.США або на 197,8%), обсяги імпорту -  на 162,8 млн.дол.США аС 
на 211,4%. За результатами 2019 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами мі:) 
Вінниччиною та ЄС у порівнянні з 2018 роком збільшилися на 10,7 %, ек(3 
зріс на 8,8 %, а імпорт на 14,2 %.
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Динаміка експорту товарів до країн ЄС за 2015-2019 рр. аналогічна до 
тенденції росту загального обсягу експорту товарів області за межі України - 
максимальні темпи росту також спостерігаються в 2017 році (137,5%). Частково 
таке зростання обумовлене збільшенням кількості суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за експортом.
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Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту товарів Вінницькій області до країн ЄС,
млн. дол. США

Динаміка експортованих із області товарів в основному сформована 
аграрним сектором економіки та переробною (харчовою) галуззю 
промисловості. Ключовими продуктами експорту є олія, зернові та олійні 
культури, насіння олійних культур, кондитерські вироби, алкоголь та ін.

В експорті до країн ЄС домінуюче місце займають поставки жирів та олії 
тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, а 
також поставки деревини і виробів з неї та поставки готових харчових продуктів. 
Значну частину експорту-імпорту складають також текстильні матеріали та 
текстильні вироби. Перспективними є добувна та обробна галузі, ІТ-сфера, а 
також машинобудування.
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Рис. 4. Товарна структура експорту за 2019 рік

Активність зовнішньоекономічної діяльності характеризується таким 
показником, як експорт на душу населення. У Вінницькій області вона значжо-

V
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відрізняється від сусідніх регіонів, причому така позитивна динаміка 
зберігається протягом останніх п’яти років.
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Рис. 5. Порівняльна динаміка експорту на душу населення із сусідніми
областями, дол. США

Таким чином, за період 2015-2019 років в області склалася тенденція щодо 
зростання експорту та стабільно продовжує залишатись позитивним баланс 
зовнішньої торгівлі. За цей період в області спостерігається збільшення 
товарообігу вдвічі з країнами ЄС та в 1,5 рази з країнами Азії.

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 
Вінницької області на 2021-2027 роки дасть можливість Вінниччині розширити 
міжнародне, міжрегіональне співробітництво із стратегічними партнерами -  
країнами Європейського Союзу, Америки та Азії, сприятиме становленню тісних 
торговельно-економічних та інвестиційних зв’язків між суб’єктами 
господарювання, практичній реалізації Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом на регіональному рівні.

Залучення фінансового, організаційно-технічного, консультативно- 
методичного потенціалу органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування області дозволить системно допомагати експортерам області 
освоювати нові міжнародні ринки та сприяти соціально-економічному розвитку 
України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство 
громади, влади і бізнесу.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

На обласну державну адміністрацію покладено завдання забезпечення 
реалізації на території області державної політики у сфері міжнародного, 
міжрегіонального, транскордонного співробітництва, виконання заходів в 
рамках європейської інтеграції та співробітництва з міжнародними! 
організаціями, сприяння активізації зовнішньоекономічної діяльності та виходе 
на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих/^а 
території області.
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Незважаючи на певні здобутки області в процесі налагодження 
міжнародного, міжрегіонального, транскордонного співробітництва з 
державами-сусідами України та у зовнішньоекономічній діяльності, існують 
проблеми, які необхідно вирішувати як на місцевому, так і на державному 
рівнях, а саме:

недостатня обізнаність іноземних країн щодо інвестиційного, 
промислового, культурного, туристичного потенціалу області;

- недостатнє використання кращого іноземного досвіду, можливостей і 
ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів;

необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки та 
інвестиційної привабливості області;

- недостатнє використання можливостей залучення міжнародної технічної 
допомоги;

- необхідність диверсифікації товарно-географічної структури експорту, 
заміни сировинної структури експорту на високотехнологічну продукцію, 
збільшення частки інноваційної продукції в експорті;

- слабке транскордонне співробітництво.
Таким чином, Програма спрямована на створення цілісної ефективної 

системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними 
структурами, відкриття нової перспективи для послідовного налагодження 
дружніх стосунків та забезпечення належного, цілеспрямованого і стабільного 
виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію, нарощення обсягів зовнішньої 
торгівлі.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для:
забезпечення, впровадження та належного виконання в області 

регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію України;

активізації взаємовигідної співпраці регіону із адміністративно- 
територіальними одиницями іноземних країн і, зокрема, держав-членів ЄС;

започаткування нових та розвитку існуючих економічних та культурних 
зв’язків області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для 
вирішення своїх стратегічних цілей;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого 
іноземного управлінського досвіду;

сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного міжнародного 
іміджу області;

покращення доступу місцевих товарів і послуг до зовнішніх ринків; 
активізації транскордонного співробітництва; 
залучення міжнародної технічної допомоги.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та
виконання Програми
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Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у 
сфері розвитку експортного потенціалу області, європейської та євроатлантичної 
інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення транскордонного 
співробітництва та співробітництва з іноземними регіонами-партнерами. Її 
перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв’язання 
проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної 
діяльності.

Головними шляхами досягнення мети Програми є:
• здійснення заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, з 

якими Вінницькою областю укладено угоди (протоколи) про співробітництво: 
обмін делегаціями, участь в урочистостях з відзначення державних свят та 
важливих подій, проведення робочих зустрічей, засідань «круглих столів», 
конференцій, бізнес-форумів тощо;

• проведення взаємних робочих візитів з метою налагодження співпраці 
або укладання угод (протоколів) про співробітництво, зокрема налагодження і 
поглиблення різностороннього співробітництва Вінниччини із країнами світу;

• організаційне забезпечення візитів Надзвичайних та Повноважних 
Послів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій у 
Вінницьку область;

• проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного 
потенціалу області за кордоном, участь у міжнародних виставках, бізнес- 
форумах з метою підвищення рівня обізнаності про Вінницький регіон у світі;

• здійснення заходів з метою залучення інвесторів для реалізації 
інвестиційних проектів на території області;

• організація та проведення заходів з тематики європейської та 
євроатлантичної інтеграції, зокрема з відзначення Дня Європи на Вінниччині;

• проведення семінарів та участь у семінарах, інших інформаційних 
заходах щодо порядку здійснення зовнішніх зносин, розширення ринків збуту, 
підвищення обізнаності експортерів у сучасних процесах менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та інших питань, пов’язаних з міжнародним 
співробітництвом і залученням коштів грантових структур;

• надання інформаційної допомоги експортерам шляхом системного 
(щомісячного) випуску дайджесту експортера та дайджесту актуальних 
грантових програм та конкурсів;

• розробка із залученням незалежних експертів, подання, супровід та 
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги;

• проведення зустрічей, семінарів, конференцій з прикордонними 
регіонами-партнерами, засідань міжурядових робочих груп з питань 
транскордонного співробітництва;

• надання інформаційної підтримки щодо створення і функціонування 
об’єднань єврорегіонального співробітництва, єврорегіону «Дністер»;

• проведення спільних транскордонних заходів, зокрема у галузях освіти, 
культури, туризму, рекреації, підтримки конкурентоспроможності підприємств 
прикордонних територій.

Стабільний розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництв 
успішне впровадження транскордонних проектів, освоєння коштів Євросоюг
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для реалізації грантових проектів, ефективна зовнішньоекономічна діяльність, а 
також створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу Вінницької 
області є основою досягнення стабільності і процвітання регіону, підвищення 
рівня життя населення, а також встановлення демократичних цінностей, поваги 
до прав людини тощо.

Програма є довгостроковою та буде виконуватися у 2021 -2027 роках.
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

послідовної реалізації протягом зазначеного періоду заходів, спрямованих на 
розвиток та поглиблення міжнародного та транскордонного співробітництва 
області з регіонами країн світу у 2021 - 2027 роках.

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання 
здійснюватиметься за необхідністю.

5. Завдання Програми та результативні показники

З метою створення умов для розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності Програма 
передбачає виконання таких завдань:

продовження виконання діючих угод про співробітництво між обласною 
державною адміністрацією та регіонами Республік Польща, Білорусь, Молдова, 
Чеської Республіки, Румунії;

напрацювання нових міжнародних контактів з метою укладання угод про 
торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво 
обласної державної адміністрації з адміністративно-територіальними одиницями 
країн Вишеградської четвірки, балтійських, балканських та інших країн Європи 
та світу;

активізація інформування суспільства про реалізацію європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, забезпечення суспільної підтримки 
інтеграційних процесів;

формування іміджу Вінницької області як європейського регіону, 
привабливого для іноземних інвестицій та міжнародного туризму;

реалізація експортного потенціалу області та диверсифікація потоків 
вітчизняного експорту на нові перспективні ринки;

допомога товаровиробникам у розширенні ринків збуту продукції та 
підвищенні конкурентоспроможності місцевої продукції, наближення умов 
виробництва продукції до європейських (світових) стандартів;

покращення інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання 
області щодо кон’юнктури світового ринку, експортних можливостей та 
навчальних програм.

формування сприятливих умов для участі в програмах міжнародної 
технічної допомоги; \

проведення спільних транскордонних заходів. \
Очікуваними результатами виконання заходів Програми є такі: V
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-  активізація міжнародного співробітництва з регіонами-партнерами, 
обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій, туристичній та культурній 
сферах, реалізація спільних проектів;

-  укладання нових угод (протоколів) про співробітництво з регіонами 
країн світу;

-  створення та підтримка позитивного іміджу області як надійного, 
стабільного та передбачуваного партнера, поширення інформації про соціально- 
економічний, інвестиційний та культурний потенціал регіону;

-  налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними 
інвесторами та зарубіжними імпортерами;

-  розширення географічної структури зовнішньої торгівлі, нарощення 
обсягів експорту;

-  підвищення рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти 
стосовно інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу області;

-  збільшення кількості проектів транскордонного співробітництва у 
рамках програм сусідства, які будуть реалізовуватись на території області;

-  збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги;
-  підвищення рівня поінформованості органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, громадськості щодо можливостей залучення коштів 
зовнішньої допомоги;

-  підвищення рівня поінформованості громадян про стан та перспективи 
реалізації євроінтеграційного курсу України;

-  максимальне використання можливостей спільного розвитку 
прикордонних територій.

Крім того, реалізація заходів Програми дасть можливість запозичувати 
позитивний досвід іноземних адміністративно-територіальних одиниць у 
різноманітних сферах управління, залучати іноземних партнерів до подання 
заявок для участі в конкурсах з метою отримання міжнародної технічної 
допомоги.

Результативні показники Програми наведені у додатку 3.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Досягнення головної мети здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за такими напрямами:

1. Розвиток міжрегіональної співпраці:
2. Формування позитивного іміджу та популяризація Вінницької області на 
міжнародному рівні

3. Реалізація державної політики щодо інтеграційних процесів в Україні
4. Розвиток зовнішньоекономічної та грантової діяльності
5. Розвиток транскордонного співробітництва
Напрями діяльності Програми реалізовуються шляхом здійсненні

конкретних заходів. Перелік заходів Програми з визначенням строків виконання^ 
виконавців, очікуваних результатів, обсягів і джерел фінансування наведу 
Додатку 4.
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7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2021 -  2027 роки 
становить 9 010 тис. грн., в тому числі: 2021 рік -  1050 тис. грн., 2022 рік -  1130 
тис. грн., 2023 рік -  1210 тис. грн., 2024 рік -  1290 тис. грн., 2025 рік -  1380 тис. 
грн., 2026 рік -  1450 тис.грн., 2027 рік -  1500 тис.грн.

Фінансування видатків на реалізацію кожного окремого заходу Програми 
здійснюється відповідно до розпорядження Г олови обласної державної 
адміністрації.

Обсяги та джерела фінансування Програми деталізовані у Додатку 2.
Обсяг фінансування вказано в цінах 2020 року. У разі потреби, у 

наступних роках обсяг фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.
Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України.

8. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Вінницька обласна державна 
адміністрація, яка щороку звітує перед Вінницькою обласною Радою про 
результати виконання Програми.

Координація виконання Програми покладається на Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Контроль за дотриманням принципу колегіальності, компетентності та 
прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, за 
ходом її виконання здійснює постійна комісія Вінницької обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

а

і



Додаток 1 
до рішення сесії обласної 

Ради 7 скликання 
від _________ 2020 р. №

Загальна характеристика Програми розвитку міжнародного 
співробітництва Вінницької області на 2021- 2027 роки

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення Програми

3 Розробник Програми Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми -

5 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

6 Учасники Програми Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

7 Термін реалізації Програми 2021-2027 роки
8 Етапи виконання Програми

(для довгострокових 
програм)

2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 
роки

9 Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми

Обласний бюджет

10 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

9010 тис.грн.

В тому числі:
10Л коштів обласного бюджету 9010 тис.грн

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 2 
до рішення сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від ___________2020 р. №

Ресурсне забезпечення Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва
Вінницької області на 2021-2027 роки

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

Програми

Термін виконання Програми Всього витрат на 
виконання 
Програми 

тис.грн.
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 1 050 1 130 1 210 1 290 1 380 1 450 1 500 9 010

державний бюджет - - - - - -

обласний бюджет 1 050 1 130 1 210 1 290 1 380 1 450 1 500 9 010
кошти небюджетних джерел - - - - - -

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток З 
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від _________ 2020 року №

Результативні показники Програми розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва Вінницької області
на 2021-2027 роки

№
з/п Назва показника Од.

виміру 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Всього за 
період дії 
програми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. Показники продукту програми

1.1. Кількість заходів з поглиблення 
співпраці з регіонами країн світу, з 
якими Вінницькою областю укладено 
угоди про співробітництво (обмін 
делегаціями)

од. 2 3 3 4 4 5 5 26

1.2. Кількість проведених презентацій 
економічного, інвестиційного, 
експортного потенціалу області на 
міжнародних заходах

од. 2 2 2 3 3 4 4 19

1.3. Кількість проведених інформаційних 
заходів з питань здійснення 
зовнішньоекономічної та грантової 
діяльності

од. 1 2 2 2 3 3 3 16

II. Показники ефективності програми г

2.1. Середні витрати на проведення заходів з 
поглиблення співпраці з регіонами країн 
світу, з якими Вінницькою областю 
укладено угоди про співробітництво

тис.грн/
од.

125,0 90,0 96,7 77,5 82,5 70,0 74,0 V

Ї \ А

83,5



2.2. Середні витрати на проведення 
презентацій економічного, 
інвестиційного, експортного потенціалу 
області на міжнародних заходах

тис.грн/
од. 75,0 85,0 85,0 60,0 60,0 50,0 50,0 65,8

2.3. Середні витрати на проведення 
інформаційних заходів з питань 
здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності

тис.грн/
од. 70,0 40,0 40,0 45,0 30,0 33,3 33,3 38,1

III. Показники якості програми

3.1. Темп зростання кількості заходів з 
поглиблення співпраці з регіонами країн 
світу, з якими Вінницькою областю 
укладено угоди про співробітництво

% - 150,0 100,0 133,3 100,0 125,0 100,0 250,0

3.2. Темп зростання кількості проведених 
презентацій економічного, 
інвестиційного, експортного потенціалу 
області на міжнародних заходах

% - 100,0 100,0 150,0 100,0 133,3 100,0 200,0

3.3.

Темп зростання кількості заходів з 
питань здійснення 
зовнішньоекономічної та грантової 
діяльності

% - 200,0 100,0 100,0 150,0 100,0 100,0 300,0

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 4 
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від _________ 2020 року

Заходи Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки

№
п/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконанн
я заходу

Виконавці
Джерела

фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. гривень

Очікувані
результати2021

рік
2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

1.
Розвиток

міжрегіона
льної

співпраці

1. Здійснення заходів з 
поглиблення співпраці з 
регіонами країн світу 
(Республік Польща, 
Білорусь, Молдова, 
Чеської Республіки, 
Румунії, Китайської 
Народної Республіки та 
інших), з якими 
Вінницькою областю 
укладено угоди 
(протоколи) про 
співробітництво, зокрема: 
обмін делегаціями, участь 
в урочистостях 3 
відзначення державних 
свят та важливих подій, 
проведення робочих 
зустрічей, засідань 
«круглих столів», 
конференцій, бізнес - 
форумів тощо

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 250 270 290 310 330 350 370

Встановлення 
прямих ділових 

контактів, 
розвиток 

двостороннього 
соціально- 

економічного та 
культурного 

співробітництва

/ И
2.Проведення взаємних 
робочих візитів з метою 
налагодження співпраці

Протягом
2021-
2027

Департамент
міжнародного

співробітництва

Обласний
бюджет 100 100 120 120 140 140 140



або укладання угод 
(протоколів) про 
співробітництво, зокрема 
налагодження і 
поглиблення 
різностороннього 
співробітництва 
Вінниччини із країнами 
світу

років та регіонального 
розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

2.

Формуванн
я

позитивног 
о іміджу та 
популяриза 

ція 
Вінницької 
області на 
міжнародн 
ому рівні

1. Організаційне 
забезпечення візитів 
Надзвичайних та 
Повноважних Послів, 
представників 
дипломатичного корпусу 
та міжнародних 
організацій у Вінницьку 
область

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 100 120 120 130 130 140 140

Створення та 
підтримка 

позитивного 
іміджу 

Вінницької 
області, 

розвиток 
економічного 

співробіт
ництва, 

поширення 
інформації про 
інвестиційний, 

соціально- 
економічний та 

культурний 
потенціал 

області І

и

2. Проведення 
презентацій 
економічного, 
інвестиційного, 
експортного потенціалу 
області, участь у 
міжнародних виставках, 
бізнес-форумах з метою 
підвищення рівня 
обізнаності про 
Вінницький регіон у світі

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 150 170 170 180 180 200 200

3. Здійснення заходів з 
метою залучення 
інвесторів для реалізації 
інвестиційних проектів на 
території області

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Протягом
2021-2027

років
80 80 100 100 120 120 140



3.

Реалізація
державної
політики

ЩОДО
інтеграційн 
их процесів 

в Україні

1. Організація та 
проведення конференцій, 
круглих столів, семінарів 
з тематики європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, зокрема 
організація заходів з 
відзначення Дня Європи 
на Вінниччині

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 150 160 170 180 200 210 220

Підвищення 
рівня поінформо
ваності громадян 

про стан та 
перспективи 

реалізації євро- 
інте граційного 
курсу України

4.

Розвиток
зовнішньое
кономічної

та
грантової
діяльності

1. Проведення семінарів 
та участь у семінарах, 
інших інформаційних 
заходах щодо порядку 
здійснення зовнішніх 
зносин, розширення 
ринків збуту, підвищення 
обізнаності експортерів у 
сучасних процесах 
менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності та інших 
питань, пов’язаних з 
міжнародним 
співробітництвом і 
залученням коштів 
грантових структур

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 70 80 80 90 90 100 100

Диверсифікація 
зовнішньої 

торгівлі, 
нарощення 

обсягів експорту.
Збільшення 

обсягів залученої 
міжнародної 

технічної 
допомоги 

та активізація 
грантової 
діяльності

и



5.

Розвиток
транскордо

иного
співробітни

цтва

1. Проведення зустрічей, 
семінарів, конференцій з 
прикордонними 
регіонами-партнерами, 
засідань міжурядових 
робочих груп з питань 
транскордонного 
співробітництва

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 100 100 100 120 120 120 120

Активізація
транскордонного
співробітництва2. Проведення спільних 

транскордонних заходів, 
зокрема у галузях освіти, 
культури, туризму, 
рекреації, підтримки 
конкурентоспроможності 
підприємств
прикордонних територій

Протягом
2021-
2027
років

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет 50 50 60 60 70 70 70

РАЗОМ: 1050 1130 1210 1290 1380 1450 1500

ВСЬОГО: 9 0].0 тис.грн.

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


