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УКРАЇНА Проєкт
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

202\ р. сесія 8 скликання

Про звіт Голови обласної державної адміністрації Борзова С. С. про 
здійснення обласною державною адміністрацією делегованих обласною

Радою повноважень за II півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», плану роботи обласної Ради 8 скликання на 
2021 рік, затвердженого рішенням З сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2020 року № 24, та враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звіт Голови обласної державної адміністрації про 
здійснення обласною державною адміністрацією делегованих обласною Радою 
повноважень за II півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року (додається).

2. Рекомендувати Голові обласної державної адміністрації 
Борзову С. С., з метою реалізації делегованих повноважень та забезпечення 
темпів економічного та соціального розвитку області, спрямувати діяльність 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних 
адміністрацій, керівників підприємств і організацій на вирішення питань щодо 
плану заходів Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року та виконання програм економічного та 
соціального розвитку області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г. А.), інші галузеві постійні комісії обласної Ради.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗВІТ г о л о в и  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ПРО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ЗА П ПІВРІЧЧЯ 2020 та І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

«Проп^ама економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2021 рік» затверджена рішенням З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня
2020 року№  18.

Реалізацію делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого 
економічного і соціального розвитку області, ефективного використання 
природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють структурні підрозділи 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного 
значення, територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Головним програмним документом, що визначає основні цілі, пріоритети та 
завдання розвитку господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер 
області є Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 
відповідний рік.

у  програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на 
стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери 
області.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
промисловий сектор економіки у 2020 році має негативні наслідки 

коронакризи. Це позначилося майже на всіх галузях промислового виробництва. 
Визначальними галузями промисловості області є харчова (питома вага 64,6 %) 
та галузь енергетики (питома вага 13,9 %), динаміка розвитку яких суттєво 
впливає на загальний індекс промислового виробництва.

На стан виробництва харчової галузі, яка за 2020 рік показала зниження 
обсягу виробництва на 1,0 % проти відповідного рівня 2019 року, впливав 
низький врожай с/г культур, зокрема соняшнику, буряка цукрового на тлі 
несприятливих погодних умов для їх вирощування. Також до негативних 
факторів варто віднести високу конкуренцію з боку імпорту на внутрішньому 
ринку (передусім молочної продукції).

Водночас окремі галузі, такі як добувна та фармацевтична, забезпечили 
зростання обсягів виробництва (+20,0 в. п. та понад 2 рази відповідно).

Так, дія карантинних заходів, зокрема у країнах -  торговельних партнерах, 
а також низький попит з боку вітчизняних закладів громадського харчування 
виступають додатковими стримувальними чинниками розвитку виробництва 
харчових продуктів та напоїв.

Довідково:
На промислових підприємствах області працює 56926 осіб, середньомісячна 

заробітна плата яких становить 12265 грн.
Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 

21614 працівників. На другому місці -  енергетична промисловість, в якій працює 
9987 осіб.

У січні-грудні 2020 року підприємствами області реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на 78,1 млрд грн.

Н .Заболотна



Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції 
становила 3,1 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 
звітний період становив 50280,8 грн, що на 4,2 % менше проти 2019 року.

За січень-травень 2021 року виробництво промислової продукції 
зменшилось на 3,5 % проти відповідного періоду 2020 року. За індексом 
промислової продукції Вінницька область посідає 19 місце серед регіонів 
України.

Збільшили виробництво готової продукції у січні-травні 2021 року проти 
відповідного періоду минулого року підприємства машинобудування (131,1 %), 
добувної галузі (126,6 %), деревообробної (114,1 %) та металообробки (103,9 %).

Решта галузей не досягли рівня виробництва минулорічного періоду, а саме: 
легка (60,0 %), фармацевтична (62,3 %), харчова (91,6 %), з виробництва 
будматеріалів (96,9 %), хімічна (97,8 %), постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (98,5 %).

Найбільшу питому вагу у виробництві промислової продукції області 
займають харчова галузь (57,3 %) та галузь електроенергетики (19,6 %).

І саме ці галузі чутливо реагують на внутрішні та зовнішні виклики. За 
результатом 5 місяців поточного року на підприємствах харчової промисловості 
знижено темпи зростання виробництва на 8,4 %, а на підприємствах 
електроенергетики -  на 1,5 %. Основними причинами посилення спаду та 
мінливості динаміки в промисловості є негативні фактори, спричинені 
наслідками пандемії, зменшенням внутрішнього попиту, а також зростанням цін 
на продукцію і послабленням міжнародних торговельних зв’язків, та фактор 
низького врожаю 2020 року.

Довідково:
На промислових підприємствах області наразі працює 56050 осіб, 

середньомісячна заробітна плата яких становить 12896 грн.
Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 

20317 працівників. На другому місці -  енергетична промисловість, в якій працює 
10055 осіб.

У січні-травні 2021 року промисловими підприємствами області 
реалізовано готової продукції (товарів, послуг) на 33,5 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає
2,5 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 
звітний період становить 21803,9 грн.

БУ Д ІВ ЕЛ ЬН А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
2020 рік

Обсяг виробленої будівельної продукції в області у 2020 році становив
10731.3 млн грн.

Індекс будівельної продукції у 2020 році, порівнюючи із 2019, становив
98.3 %.

Н.Заболотна



Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі виробленої 
будівельної продукції у 2020 році -  5,4 %. За цим показником Вінниччина посіла 
7 місце серед регіонів України, а за індексом будівельної продукції -  12.

За характером будівництва обсяги виробленої будівельної продукції 
розподілено так;

роботи з нового будівництва склали 11,1 % від загального обсягу; 
з реконструкції та технічного переоснащення -  69,0 %; 
з ремонту (капітального та поточного) -  19,9 %.
Найбільше (90,6 %) загальнообласного обсягу будівельної продукції 

вироблено будівельними підприємствами м. Вінниці.
За видами будівельної продукції:
будівництво будівель -  2552,2 млн грн, або 23,8 % від загального обсягу; 
будівництво інженерних споруд -  8179,1 млн грн, або 76,2 %.
Індекс будівельної продукції за видами будівельної продукції у відсотках 

до 2019 року:
будівництво будівель -  112,8 %; 
будівництво інженерних споруд -  94,4 %.
Зменшення індексу будівельної продукції обумовлено зниженням його при 

будівництві інженерних споруд (зокрема, доріг).
Індекс будівельної продукції
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Нове будівництво склало 11,1 % від загального обсягу виробленої 
будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) -  19,9 %, реконструкція 
та технічне переоснащення -  69,0 %.

2021 рік
Підприємства Вінницької області у січні-травні 2021 року виробили 

будівельної продукції (виконали будівельних робіт) на 1511,0 млн грн. За 
обсягом робіт область займає 9 місце серед регіонів України.

За видами будівельної продукції:
будівництво будівель -  510,8 млн грн, що складає 33,8 % від загального 

обсягу;
будівництво інженерних споруд (зокрема, автодоріг) -  1000,2 млн грн, (66,2 

% від загального обсягу).

Н. Заболотна



Індекс будівельної продукції у січні-травні 2021 року проти січня-травня
2020 становив 63 % (у січні-травні 2020 -  65,3 %), за показником область 
посідає 25 місце серед регіонів України.

Індекс будівельної продукції
(у % до відповідного періоду попереднього року, 
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Індекс будівельної продукції зменшився за усіма видами будівельної 

продукції:
будівництво будівель -  63,8 %;
будівництво інженерних споруд (зокрема, автодоріг) -  62,5 %.
Нове будівництво склало 15,6 % від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) -  15,5 %, реконструкція 
та технічне переоснащення -  68,9 %.

Підсумки реалізації Національної ініціативи Президента України 
«Велике будівництво» у 2020 році

Програма «Велике будівництво», ініційована Президентом України у 2020 
році, -  це перший в Україні масштабний інфраструктурний проект, спрямований 
на соціальний розвиток освітньої, спортивної інфраструктури, і який 
виконується не на папері, а, дійсно, змінює якість життя мешканців громад.

У 2020 році в рамках програми в області реалізовувалось 15 проектів (5 
шкіл, 5 садочків, 5 об’єктів спортивної інфраструктури -  стадіони та 
спорткомплекси).

Для цього у 2020 році передбачено кошти у загальному обсязі
144,4 млн грн, з них 96,4 млн грн -  кошти Державного фонду регіонального 
розвитку (далі ДФРР); 48,0 млн грн -  місцеві бюджети.

Станом на 01 січня 2021 року замовникам спрямовано 136,4 млн грн, 
зокрема ДФРР -  96,4 млн грн, місцеві бюджети -  40,0 млн грн.

Усього при виконанні будівельних робіт освоєно 134,9 млн ф н , з них 95,7 
млн грн -  кошти ДФРР (що складає 99,3 % до річного ліміту); 39,2 млн грн -  
кошти місцевих бюджетів (98 % до річного обсягу).

Завершено будівельні роботи на усіх 15 об’єктах програми «Велике 
будівництво», а саме:

будівництво школи в мікрорайоні «Поділля» м. Вінниця, капітально 
відремонтовано школи в містах Іллінці та Ямпіль, смт Оратів та Чернівці.

Н. Заболотна



Завдяки «Великому будівництву» у 2020 році у Вінницькій області створено 
комфортні умови у школах для 3242 учнів.

реконструкцію будівлі поліклініки під дитячий садок у смт Шпиків 
Тульчинського району, капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 
(далі -  ДНЗ) у смт Теплик, приміщень будівлі (корпус 2) ДНЗ № 7 «Ромашка» 
м. Жмеринка, термомодернізацію ДНЗ № 75 у м. Вінниця та ДНЗ № 1 у 
м. Хмільник. Завдяки реалізації п’ятьох проектів «Великого будівництва» у
2020 році у Вінницькій області створено комфортні умови у дитячих садочках 
для 2089 дітей.

реконструкцію спортивного ядра школи № 33, за адресою: вул. В. Порика, 
м. Вінниця, реконструкцію спортивного комплексу «Здоров’я» (м. Вінниця), 
влаштування мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту (м. Немирів), ремонт міського стадіону дитячо-юнацької спортивної 
школи «Авангард» (м. Калинівка) та першу чергу будівництва стадіону на 
території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (м. Вінниця). Завдяки 
«Великому будівництву» у 2020 році 255,4 тис. мешканців Вінницької області 
отримали змогу займатись спортом у комфортних умовах.

Стан реалізації програми «Велике будівництво» у 1,11 кварталі
2021 року

У 2021 році продовжено реалізацію програми «Велике будівництво».
У поточному році в області реалізується 9 проектів, спрямованих на 

розвиток освітньої, спортивної та медичної галузей, з них:
З дитячих садочки;
З проекти спортивного спрямування (зокрема, два басейни);
1 об’єкт галузі «Культура»;
два заклади медицини.
З метою ліквідації нестачі місць у дошкільних закладах, забезпечення дітей 

та молоді дошкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами, 
створення комфортних умов для дітей і працівників та заощадження 
енергоресурсів буде добудовано та реконструйовано будівлі 3-х дитячих 
садочків у містах Вінниці, Гайсині та смт Сутиски.

Також проводитимуть реконструкцію:
будівлі комунального закладу Дошкільний навчальний заклад №16 

Вінницької міської ради (вул. Миколи Зерова, 12, у м. Вінниці) на 262 місця;
І черги Сутисківського дошкільного навчальний заклад «Пролісок» 

(вул. Гагаріна, 10, у смт Сутиски Тиврівського району) на 81 дитяче місце;
приміщення Дошкільного навчального закладу №3 «Теремок» (вул. ЗО років 

Перемоги, 9, у м. Гайсині) на 96 місць.
Загалом у 2021 році буде створено комфортні умови в дитячих садочках для 

439 дітей.
Добудовують три об’єкти спортивної інфраструктури, серед яких два 

басейни, а саме:
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спортивний комплекс (з басейном) за адресою: вул. Академіка Янгеля, 48, 
м. Вінниця (на 250 осіб/зміну);

реконструкція будівлі гімназії під плавальний басейн за адресою; 
вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів-Подільський (60 осіб/зміну);

спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» (вул. Козацькій, З, у смт 
Браїлів Жмеринського району (38/осіб/зміну).

Введення в експлуатацію цих об’єктів загальною потужністю 348 осіб/змІну 
дозволить створити комфортні умови для занять фізичною культурою, дасть 
можливість проводити спортивні змагання з плавання і слугуватиме пропаганді 
здорового способу життя.

у  рамках програми буде завершено два об’єкти медичних закладів: 
добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 

по вул. Київській, 68, у м. Вінниці потужністю 100 звернень/добу;
реконструкція хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального 

центру онкології в м. Вінниці на 28 ліжко/місць (який є знаковим об’єктом 
області та завершення якого буде забезпечено до 30-річниці незалежності 
України).

Буде забезпечено:
створення умов, необхідних для надання висококваліфікованої 

спеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару пацієнтам, 
що потребують високої інтенсивності лікування та догляду;

рівний доступ населення до високоякісних послуг лікування хворих, які 
потребують променевого лікування, покращення лікувально-побутових та 
санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у 
хіміотерапевтичному відділенні.

До програми включено і «туристичний магніт» -  Пам’ятку містобудування 
та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік у м. Тульчині, зокрема 
реконструюють елементи благоустрою території пам’ятки.

Проєкт реалізується з метою збереження, відновлення та пристосування 
прилеглої території пам’ятки архітектури для потреб відвідувачів Палацу, а 
також для проведення щорічного Міжнародного оперного фестивалю під 
відкритим небом ОРЕКАРЕ8Т TULCHYN.

На реалізацію 9 проектів у поточному році передбачено 221,29 млн грн, з
них:

104,24 млн грн -  кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР);
103,09 млн грн -  місцеві бюджети;
10,33 млн грн -  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

соціально-економічний розвиток окремих регіонів;
3,63 млн грн -  інші джерела (власні кошти підприємств).
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За 6 місяців 2021 року профінансовано (спрямовано замовникам) -  
63,75 млн грн:

33,44 млн грн -  кошти ДФРР;
28,19 млн грн -  кошти місцевих бюджетів;
2.12 млн грн -  інші джерела;
освоєно (касові видатки) -  45,96 млн грн:
15,96 млн грн -  кошти ДФРР (47,7 % до профінансованих коштів);
27,88 млн грн -  кошти місцевих бюджетів (99 % від профінансованих з 

місцевих бюджетів коштів);
2.12 млн грн -  Інші джерела.

У 1 півріччі роботи проводились на 4 об’єктах, середній рівень будівельної 
готовності об’єктів програми на 01.07.21 року -  61,4 %.

Проєкт з реконструкції приймальних відділень -  «EMERGENCY 2020» 
2020 рік

У рамках проекту у Вінницькій області у 2020 році здійснювалась 
реконструкція та капремонт 10 приймальних відділень в опорних закладах 
охорони здоров’я у госпітальних округах.

Наказом Мінрегіону від 27 липня 2020 року № 170 затверджено перелік 
об’єктів із реконструкції приймальних відділень опорних закладів охорони 
здоров’я у Вінницькій області, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, на загальну суму 80,0 млн грн.

У 2020 році проведено тендерні закупівлі по усіх об’єктах. Забезпечено 
коригування 8 проектів з виділенням першої черги. Кошти субвенції в обсязі
80,0 млн грн профінансовано розпорядникам коштів. Станом на 01 січня 
2021 року використано 77,5 млн грн коштів субвенції та 4,3 млн грн коштів 
місцевих бюджетів.

Роботи проводились на усіх 10 об’єктах. Станом на 01 січня 2021 року 
будівельна готовність першої черги складала від 50 до 96 відсотків.

2021 рік
У 2021 році на території Вінницької області продовжувались роботи з 

реконструкції десяти приймальних відділень, розпочатих у минулому році.
Станом на ЗО червня 2021 року завершено будівельні роботи першої черги 

семи лікарень: Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Калинівської, 
Тульчинської, Хмільницької та Ямпільської. Будівельна готовність першої черги 
Могилів-Подільської лікарні становить 99,6 %, Козятинської -  99,3 %, 
Вінницької -  99 %.

Для оснащення приймальних відділень закуплено та поставлено по 10 
комплектів рентгенівських та ультразвукових діагностичних систем на загальну 
суму 57,0 млн грн. Міністерством охорони здоров’я України закуплено 
комп’ютерні томографи -  10 одиниць на 135,58 млн грн.
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Поставлено комп’ютерні томографи до усіх лікарень, зокрема, до 
Бершадської та Гайсинської -  19 травня 2021 року.

У приймальних відділеннях на ЗО червня 2021 року:
змонтовано та введено в експлуатацію десять апаратів ультразвукової 

діагностики;
змонтовано 8 комп’ютерних томографів, окрім Гайсинської лікарні;
змонтовано 5 рентгенівських систем (окрім Бершадської, Гайсинської, 

Жмеринської, Хмільницької та Ямпільської лікарень).
У Державній інспекції ядерного регулювання України отримали відповідні 

зміни до ліцензій на зберігання комп’ютерних томографів 10 лікарень, на 
зберігання рентгенологічного обладнання -10 лікарень.

Водночас 9 закладами подано документи для отримання ліцензій на 
експлуатацію обладнання, що має іонізуюче випромінювання, та Комунальним 
некомерційним підприємством «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги» формується відповідний пакет документів для подачі в 
Держатомрегулювання.

На сьогодні завершено будівельні роботи І черги приймальних відділень 9 
лікарень, 20 липня отримано сертифікати готовності до експлуатації І черги 8 
приймальних відділень. Готовність приймального відділення Вінницької 
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги -  99 %.

Стан реалізації проекту «Сільські амбулаторії» (нове будівництво) 
2020 рік

У 2020 році продовжувалась робота із будівництва амбулаторій у сільській 
місцевості. На будівництво 8 амбулаторій передбачено 9,9 млн грн (9,5 млн грн -  
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості та 0,4 млн грн -  співфінансування з місцевого бюджету).

Станом на 31 грудня 2020 року із загальної суми профінансовано
9,9 млн грн, освоєно 9,1 млн грн (або 95 % до профінансованих коштів).

Завершено будівництво та зареєстровано декларації про готовність усіх 8 
амбулаторій: у с.Капустяни Тростянецького району; с. Борисівка Іллінецької 
територіальної громади, Іллінецького району; с. Білопілля Козятинського 
району; с. Бронниця Могилів-Подільського району та с. Бабчинці Бабчинецької 
територіальної громади. Чернівецького району; с. Городківка Крижопільського 
району; с. Новофастів Погребищенського району; с. Озаринці Могилів- 
Подільського району.

Управлінням у 2018-2020 роках завершено будівництво 15 амбулаторій. 

2021 рік
У поточному році заплановано здійснити будівництво Дашківецької 

амбулаторії (Якушинецька територіальна громада), проектно-кошторисну 
документацію на яку розроблено у 2020 році.
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у  І півріччі 2021 року проведено тендер. Договір з переможцем укладено 10 
червня та у червні розпочато підготовчі роботи. Завершити будівництво 
амбулаторії планується до кінця жовтня 2021 року.

Будівництво найбільшого Державного прапору 
2021 рік

На виконання доручення Офісу Президента України у І півріччі 2021 року 
розпочато підготовчі роботи для встановлення флагштоку найбільшого 
прапора в м. Вінниці.

Рішенням Вінницької міської ради від 28 травня 2021 року Департаменту 
капітального будівництва Вінницької міської ради передано в постійне 
користування земельну ділянку площею 0,0576 га, кадастровий номер 
0510137000:03:018:0056 за адресою: вул. Маяковського/ вул. Замкова, для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для 
розміщення найбільшого прапора в м, Вінниці.

Для виконання проектних робіт виділено 300,0 тис. грн з міського бюджету. 
Замовником -  Департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради 
розроблено проектно-кошторисну документацію об’єкта «Нове будівництво 
споруди з влаштування флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в 
м. Вінниці». У червні 2021 року проєкт подано до Міністерства культури та 
інформаційної політики на погодження.

Завершення робіт та урочисте підняття прапора планується до 30-ї річниці 
незалежності України.

Будівництво знакових об’єктів до 30-річчя незалежності України
У 2019 році розпочато реконструкцію хіміотерапевтичного корпусу КНП 

«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради».
Подільський онкоцентр є закладом охорони здоров’я особливого типу для 

надання висококваліфікованої спеціалізованої лікувальної та консультативної 
допомоги хворим Вінницької області. Упродовж року в хіміотерапевтичному 

відділенні лікується від 8000 до 10000 хворих.
Хіміотерапевтичне відділення розташоване в будівлі, яка збудована на 

початку 80-х років минулого сторіччя. Для подальшого функціонування та 
розвитку відділення необхідно провести реконструкцію корпусу, що дасть 
можливість забезпечити оптимальні умови лікувального процесу, надання 
висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових 
проблем пацієнтів.

У 2021 році передбачено 18,9 млн грн (13,7 млн грн -  ДФРР). За 6 місяців 
поточного року освоєно 13,37 млн грн, з них 9,7 млн грн -  кошти ДФРР. 
Будівельні роботи ведуться інтенсивно. Готовність -  79,8 %. Об’єкт планується 
відкрити до 24 серпня 2021 року.
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Державна підтримка регіонального розвитку 
(Державний фонд регіонального розвитку)

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році на 
реалізацію ЗО проектів спрямовано 143,5 млн грн.

Касові видатки становили 138,42 млн грн або 96,4 % від спрямованих 
асигнувань (по Україні -  89 %, З місце серед регіонів України після Полтавської 
(99 %) та Львівської (98 %) областей).

Протягом II півріччя 2020 року за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку в рамках реалізації програми «Велике будівництво» 
завершено роботи на 14-и об’єктах, а саме:

будівництво школи на 1200 учнівських місця у м. Вінниці; 
реконструкція та енергозбереження у 8-й закладах освіти (школи в містах 
Іллінці та Ямпіль, смт Оратів та Чернівці; дошкільні заклади в містах 
Жмеринка та Хмільник, смт Теплик та Шпиків);
реконструкція та капітальний ремонт 5-й спортивних споруд у містах 
Вінниці, Калинівці, Немирові.
На 2021 рік обсяг фінансування по бюджетній програмі «Державний фонд 

регіонального розвитку» для області становить 132,4 млн грн.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня

2021 року № 297-р передбачено фінансування 13 проектів на суму 
131,84 млн грн, зокрема, 11 перехідних проектів з минулих років, серед яких: 

в галузі охорони здоров ’я: реконструкція хіміотерапевтичного корпусу 
регіонального центру онкології, корпусу № 7 обласної лікарні ім. Пирогова, 
спального корпусу Хмільницької фізлікарні; добудова головного корпусу 
Вінницької лікарні швидкої допомоги;
в галузі освіти: реконструкція дошкільних закладів у містах Вінниці, 
Гайсині, смт Сутиски;
в галузі культури: реконструкція території Тульчинського Палацу 
Потоцьких, нежитлових приміщень під концертну залу в м. Вінниці; 
в галузі спорту: будівництво спортивної споруди в м. Гнівані та 
реконструкція спортивного комплексу в смт Браїлів.
2 нових проекти:
реконструкція спортивного комплексу в м. Вінниці;
реконструкція будівлі під створення інноваційно-технологічного парку в 

м. Вінниці.
Протягом 2021 року в рамках програми «Велике Будівництва» 

передбачаеться реалізація 8 проектів з обсягом фінансування за рахунок ДФРР -
104,2 млн грн:

3 садочки (м. Вінниця та м. Гайсин, смт Сутиски);
2 заклади охорони здоров’я (м. Вінниця -  онкоцентр та ШМД);
2 об’єкти спортивної інфраструктури (м. Вінниця та смт Браїлів);
1 заклад культури (м. Тульчин).
Станом на 02 липня 2021 року профінансовано коштів ДФРР в обсязі

51,5 млн грн , з яких освоєно 20,7 млн фн, що становить 40,2 %.
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Архітектурно-містобудівна рада
За З, 4 квартал 2020 року Управлінням містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації проведено 7 засідань Архітектурно- 
містобудівної ради, на яких розглянуто 54 проекти містобудівної документації, 
видано 195 містобудівних кадастрових довідок, погоджено 37 проектів 
землеустрою, внесено в базу містобудівного кадастру 195 об’єктів 
містобудування.

У 1, 2 кварталі 2021 року проведено 10 засідань Архітектурно- 
містобудівної ради, на яких розглянуто 55 проектів містобудівної документації, 2 
засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на яких 
розглянуто 6 питань, видано 129 містобудівних кадастрових довідок, погоджено 
141 проєкт землеустрою, внесено в базу містобудівного кадастру 129 об’єктів 
містобудування, укладено 7 охоронних договорів на користування пам’ятками 
містобудування та архітектури та пам’ятками археології, зареєстровано 9 
дозволів на археологічні розкопки, виготовлено 2 облікових документації на 
пам’ятки археології, направлено 1 припис щодо припинення земляних робіт на 
території історичного ареалу.

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
у  2020 році афарний сектор області зберігав лідерство серед регіонів 

України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства. 
Зокрема, за обсягами виробництва продукції тваринництва область займала 
перше місце серед регіонів України, за обсягами виробництва продукції 
рослинництва -  третє місце.

Питома вага регіону в 2020 році в загальнодержавному виробництві 
сільськогосподарської продукції складає 8,0 %. У галузі рослинництва в області 
здійснюється 6,5 % загальнодержавного виробництва рослинницької продукції, в 
галузі тваринництва -  12,9 % загальнодержавного виробництва тваринницької 
продукції.

Область лідирувала в Україні по виробництву цукрових буряків, картоплі та 
плодів. У галузі тваринництва -  по виробництву (реалізація) м’яса, чисельності 
поголів’я птиці; друге місце -  по виробництву молока, чисельності поголів’я 
ВРХ, зокрема, корів. А також входила до п’ятірки найбільших виробників 
зернових культур, маючи 9-ту позицію за розмірами землекористування.

2020 рік для аграріїв області та України загалом був досить напруженим у 
контексті кліматичних змін, що суттєво вплинуло на урожайність 
сільськогосподарських культур. Темпи обсягів виробництва в сільському 
господарстві області в 2020 році склали 85,2 % проти попереднього року, 
зокрема, темпи виробництва продукції рослинництва склали 78,2 % до 
попереднього року. Темпи виробництва продукції тваринництва за 2020 рік 
склали 100,6 % (по сільгосппідприємствах -  102,5 %; у господарствах населення
-  94,8 %).

По всіх категоріях господарств у 2020 році вироблено зернових та 
зернобобових культур в обсязі 4015,3 тис. тонн при середній урожайності
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47.7 ц/га. Пшениці вироблено в обсязі 1346,0 тис. тонн (середня урожайність
43.7 ц/га), ячменю -  346,5 тис. тонн (урожайність 40,5 ц/га), кукурудзи на зерно -
2276.4 тис. тонн (урожайність 50,6 ц /га).

Накопано цукрових буряків в обсязі 2001,4 тис. тонн при середній 
урожайності 413,2 ц/га. Виробництво соняшнику склало 773,4 тис. тонн 
(урожайність 26,8 ц/га), сої -  147,6 тис. тонн (урожайність 14,4 ц/га), ріпаку -
136.7 тис. тонн (урожайність 27,4 ц/га).

В області по всіх категоріях господарств у 2020 році накопано
1907,8 тис. тонн картоплі, що на 4,4 % більше 2019 року, зібрано овочів в обсязі
429.7 тис. тонн, плодів та ягід -  219,0 тис. тонн.

За січень-грудень 2020 року по всіх категоріях господарств вироблено
728.4 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) -  653 тис. тонн, яєць -  868,5 млн штук. 
Проти попереднього року зросли обсяги виробництва м’яса на 2,9 %.

За 2020 рік індекс виробництва промислової продукції по харчовій галузі 
області, порівнюючи до 2019 року, склав 99 %. У структурі реалізованої 
продукції промисловості області харчова і переробна промисловість складає 
понад 63,8 %.

Вінниччина є лідером в Україні з виробництва цукру, молока обробленого 
рідкого, масла вершкового, молока та вершків не згущених, джемів та желе 
фруктових, м’яса птиці та яловичини.

Якщо порівняти з 2019 роком, то збільшилось виробництво м’яса свиней 
свіжого чи охолодженого -  на 5,1 % (4,3 тис. тонн), виробів ковбасних -  на 5,9 % 
(8,3 тис. тонн), сухого знежиреного молока -  на 5,9 % (9,4 тис. тонн), молока та 
вершків не згущених (жирністю більше 21 %) -  в 2,4 раза (18,7 тис. тонн), 
молока та вершків згущених -  на 39,6 % (2,9 тис. тонн), води мінеральної та 
газованої, не підсолодженої -  на 0,3 % (13,2 млн дал.), води не підсолодженої й 
не ароматизованої -  на 18,8% (4,3 млн дал.), води з додаванням цукру -  на 4,2 % 
(10,2 млн дал.).

У 2020 році аграрний сектор області отримав державну фінансову 
підтримку в обсязі 256,0 млн грн за різними програмами. Зокрема, фінансова 
підтримка для розвитку фермерських господарств склала 2,57 млн грн, державна 
підтримка розвитку тваринництва та переробки с/г продукції -  123,1 млн грн, 
часткова компенсація вартості придбаної с/г техніки вітчизняного виробництва -  
47 млн грн, фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та 
хмелярства -  16,9 млн грн, здешевлення відсоткової ставки за залученими 
кредитами -  66,5 млн грн.

У 2020 році в області на території Барської та Северинівської 
територіальних громад завершено грантовий проєкт технічної фінансової 
допомоги Європейського Союзу Кластер «Яблуневий шлях», метою якого є 
створення агротуристичного кластеру для популяризації регіонального продукту 
«подільське яблуко». Вартість проєкту склала 702,8 тис. євро.

У сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень- 
травень 2021 року складають 92,7 % до аналогічного періоду минулого року.
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Так, по сільськогосподарських підприємствах -  94,0 %, у господарствах 
населення -  88,5 %.

Питома вага регіону за січень-травень 2021 року в загальнодержавному 
виробництві сільськогосподарської продукції складає 12,9 %.

Аграрний сектор області за вказаний період 2021 року займає перше місце 
в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського 
господарства та на 1 особу, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності 
поголів’я ВРХ та птиці. Друге місце -  по виробництву молока, чисельності 
наявного поголів’я корів. Третє місце -  по виробництву яєць.

Сільгоспвиробники області вчасно провели посівну кампанію, здійснюють 
догляд за посівами сільськогосподарських культур та готуються до збиральних 
робіт.

Посівна площа під урожай 2021 року по всіх категоріях господарств склала
1653,2 тис. га, що на 1,6% більше попереднього року. У структурі посівів зернові 
культури займають 54,5 %, технічні -  30,9 %, картопля та овочі -  7,7 %, кормові 
культури -  6,9%). Зокрема, зернові культури посіяно на площі 900,9 тис. га 
(+1,7 % до 2020 року), цукрові буряки -  49,6 тис. га (+2,3%), соняшник -  
311,6 тис. га (+7,9%о), ріпак -  64,5 тис. га (+28,5%), соя -  84,1 тис. га (-18,6%).

За січень-травень поточного року в усіх категоріях господарств вироблено
267,0 тис. тонн молока, 313,3 млн штук яєць, реалізовано на забій 
сільськогосподарських тварин у живій масі 253,4 тис. тонн. Проти аналогічного 
періоду минулого року скоротилось виробництво молока на 21,1 тис. тонн (7,3 
%>), м’яса "  на 15,7 тис. тонн (5,8 %), яєць -  на 84,6 млн штук (21,3 %).

Станом на 01 червня 2021 року в усіх категоріях господарств 
нараховувалося 244,9 тис. голів великої рогатої худоби, зокрема, 117,1 тис. голів 
корів, 226,5 тис. голів свиней, 43,1 тис. голів овець та кіз, 37,4 млн. голів птиці. 
Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то скоротилась 
чисельність великої рогатої худоби на 15,5 тис. голів, корів -  на 10,1 тис. голів, 
свиней -  на 9,9 тис. голів, овець та кіз -  на 3,2 тис. голів, птиці -  на 953,9 тис. 
голів.

В області здійснюється реалізація програм державної підтримки аграрного 
сектору. Сільськогосподарськими підприємствами області подано 115 заявок на 
часткове відшкодування вартості придбаних 160 одиниць техніки та обладнання, 
які входять до переліку техніки з частковою компенсацією вартості з державного 
бюджету загальною вартістю 59,5 млн грн. Нарахована сума часткової 
компенсації склала 12,4 млн грн.

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Створення умов для розвитку бізнесу було і залишається одним із 

пріоритетів органів влади усіх рівнів.
Одним із головних завдань розвитку малого і середнього бізнесу -  

вирішення питань зайнятості населення. Усього в малому та середньому 
підприємництві області зайнято понад 250 тис. осіб, що становить третю частину
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економічно-активного населення області, із яких понад 150 тис. осіб зайняті в 
малому бізнесі.

Малий бізнес продовжує відігравати важливу роль у формуванні місцевих 
бюджетів. Майже третину місцевих бюджетів становлять надходження від 
діяльності малого бізнесу. Сума надходжень до місцевих бюджетів від 
діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2020 рік, порівнюючи з
2019 роком, збільшилась на 3,1 % і становить понад 2,7 млрд грн. Частка їх у 
загальному обсязі надходжень до місцевих бюджетів складає 28,9 %.

У 2020 році в області діяла Стратегія розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, в рамках якої 
проводився Конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

З обласного бюджету на проведення заходу виділено кошти -  1,5 млн грн.
Загальна вартість інвестиційних проектів, що перемогли в конкурсі складає 

понад 6,0 млн грн, із яких 23,3% становлять кошти обласного бюджету. 
Реалізація проектів передбачає створення 48 нових робочих місць.

За даними Державної фіскальної служби України у Вінницькій області, в 
регіоні діє понад 80 тис. суб’єктів малого і середнього підприємництва, з них 430 
середніх підприємств, 11580 малих підприємств, 65415 фізичних осіб- 
підприємців та 2682 фермерських господарства.

За даними моніторингу протягом І півріччя 2021 року спостерігається 
позитивний баланс новостворених і скасованих суб’єктів господарювання + 360 
одиниць за рахунок збільшення кількості новостворених юридичних осіб.

Водночас, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва за І півріччя 2021 року становить 2283,2 млн грн, або
25,5 % від загальних обсягів надходжень, що на 16,4 % більше ніж у І півріччі
2020 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва за І півріччя 2021 року проти відповідного періоду 2020 року 
зросла на 14,4 %, або на 161,0 млн грн і становить 1279,7 млн грн, а їх частка в 
загальному обсязі надходжень до місцевих бюджетів складає 26,2 %.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною 
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 
І півріччя 2021 року зросли на 37,9 млн грн або на 7,2% і вони складають
567,1 млн грн, або 11,6% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В обласному бюджеті на 2021 рік на підтримку малого І середнього 
підприємництва передбачено кошти в обсязі 2,98 млн грн, із яких 2,4 млн грн -  
на надання грантів на безповоротній основі в рамках проведення конкурсу 
бізнес-планів для підприємців-початківців.

Департаментом міжнарожного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації в системі електронних закупівель Р К 0 2 2 0 К 0  оголошено 
та проведено конкурс на визначення виконавця (Виконавчого адміністратора) з 
організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців 
(стартапи). Виконавчим адміністратором визначено «Вінницьку обласну 
громадську організацію «Спілку підприємців «СТІНА» та 25 травня 2021 року
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оголошено конкурс бізнес-планів. За результатами І етапу конкурсу бізнес- 
планів на участь у конкурсі зареєструвалось 107 учасників, із яких 80 % - 
громадяни, які мають намір розпочати власний бізнес. Наразі триває другий етап 
конкурсу, під час якого підприємці-початківці та громадяни отримають 
консультації та допомогу у написанні і поданні бізнес-планів. Дедлайн подачі 
документів на конкурс -  02 серпня 2021 року.

Електронні закупівлі PROZORRO
За 2020 рік Вінницькою обласною державною адміністрацією, 

структурними підрозділами облдержадміністрації та закладами, установами 
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів, 
проведено через електронну систему РГ020ГГ0 понад 61 тис. процедур закупівель 
(за II півріччя 2020 року -  понад 43 тис.).

За результатами моніторингу сайту Ргогогго Вінницька обласна державна 
адміністрація за 2020 рік займає друге місце серед обласних державних 
адміністрацій України за кількістю проведених електронних закупівель.

Загалом економія коштів за результатами завершених торгів склала більше 
351 млн грн, що становить більше 9 % від очікуваної вартості закупівель ( за II 
півріччя 2020 року -  178,9 млн грн).

Найбільшу суму економії забезпечено за рахунок відкритих торгів (89 % від 
загальної економії).

Завдяки допороговим та спрощеним закупівлям заощаджено більше 
38 млн грн, що становить майже 11 % від загальної суми економії (зокрема за II 
півріччя 2020 року -  18,5 млн грн, або 10,6 %).

За І півріччя 2021 року проведено через електронну систему Ргогогго понад 
28 тис. процедур закупівель.

За кількістю проведених закупівель у системі Ргогогго область знаходиться 
на З місці.

Економія коштів за результатами завершених торгів склала 98,9 млн грн, що 
становить більше 5 % від очікуваної вартості закупівель. Найбільшу суму 
економії забезпечено за рахунок відкритих торгів (85,9 % від загальної економії).

По допорогових та спрощених закупівлях економія склала понад
12 млн грн, що становить більше 11 % від загальної суми економії.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 
Робота Центрів надання адміністративних послуг

Створення прозорих, комфортних умов доступу громадян до якісних 
адміністративних послуг -  основне завдання для органів влади усіх рівнів.

На кінець 2020 року в області діяло 42 Центри надання адміністративних 
послуг (далі -  ІДНАП) {20 у  колишніх РДА та 22 у  територіальних громадах) та 
6 їх територіальних відділень. Роботу ЦНАП забезпечувало 360 осіб персоналу,
13 них: 238 адміністраторів та 122 державних реєстратори.

За 2020 рік суб’єктам звернення ЦНАПами надано 910616 адміністративних 
послуг, що на 38,7 % менше проти 2019 року. Зокрема, за II півріччя 2020 року
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надано 450501 адміністративну послугу, що на 40,7 % менше відповідного 
періоду 2019 року (у зв’язку із карантинними обмеженнями).

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області за 2020 рік складала 
595 послуг проти 961 у 2019 році.

За надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів у 2020 році 
надійшло 77,5 млн грн, що на 18,6 млн грн або на 19,4 % менше проти 2019 року. 
Так, за II півріччя 2020 року надійшло 41,5 млн грн, на 8,5 млн грн або на 17 % 
менше відповідного періоду 2019 року.

Протягом II півріччя 2020 року при органах місцевого самоврядування 
шляхом реорганізації при райдержадміністраціях утворено 5 нових ЦНАП, а 
саме: в ІллІнецькій міській територіальній громаді, Липовецькій міській 
територіальній громаді, Оратівській селищній територіальній громаді та 
Томашпільській селищній територіальній громаді.

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві в системі надання 
адміністративних послуг відбуваються процеси реформування. Кожна 
територіальна громада повинна утворити центр надання адміністративних 
послуг. Також відбувається процес трансформації ЦНАП райдержадміністрації у 
ЦНАП органа міцевого самоврядування.

Станом на 01 липня 2021 року із 20 ЦНАП райдержадміністрацій, зокрема 
шляхом реорганізації, створені та діють 19 ЦНАП органів місцевого 
самоврядування. Піщанською селищною радою підготовлено проект рішення 
про центр надання адміністративних послуг, положення та регламент його 
роботи, перелік послуг, які винесено на розгляд позачергової сесії селищної ради 
ЗО липня 2021 року.

Загалом у територіальних громадах створені та діють 42 ЦНАП, 5 їх 
територіальних відділень, 42 віддалених робочих місця, 6 мобільних кейсів та 2 
мобільних ЦНАП-автомобілі.

Роботу Центрів забезпечують 304 адміністратори та 146 державних 
реєстраторів.

Протягом 1 півріччя 2021 року ЦНАПами області надано суб’єктам 
звернення понад 453,4 тис. різноманітних адміністративних послуг, що на 1,5 % 
менше відповідного періоду 2020 року.

Одночасно до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг 
надійшло 43,1 млн грн, що на 7,1 млн грн або на 20 % більше ніж у 2020 році.

За результатами роботи ЦНАП у 1 кварталі 2021 року за загальною 
кількістю послуг, наданих через ЦНАП, область посіла 5 місце серед регіонів 
України та 7 місце -  за кількістю наданих послуг на 1 тис. наявного населення.

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області за 1 квартал 2021 року 
склала 132 послуги (по Україні ~ 104).

Вінницька область -  єдина серед областей України, у якій запроваджено з
2018 року надання всіх видів адміністративних та прирівняних до них послуг 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів через ЦНАП «Прозорий 
офіс» Вінницької міської ради. Кількість видів таких послуг зросла з 81 у
2018 році до 144 у 2021 році.
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Сервіс з оформлення та видача паспортів громадянина України та 
громадянина України для виїзду за кордон запроваджено в 10 ЦНАПах області.

Реєстрація транспортних засобів та видача посвідчення водія здійснюється в 
ЦНАП Вінницької міської територіальної громади та ЦНАП Калинівської 
міської територіальної громади.

Протягом 2021 року заплановано реалізувати 14 проектів зі створення та 
модернізації ЦНАП, на які направлено з державного та обласного бюджету 
майже 20,2 млн грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг передбачається 
реалізація 8 проєктів громад області на суму понад 8,5 млн грн.

Довідково:
Теплицька селищна рада -  1,347 млн грн;
Томашпільська селищна рада -  0,269 млн грн;
Чернівецька селищна рада -  3,822 млн грн;
Шаргородська міська рада -  1,755 млн грн;
Козятинська міська рада -  0,264 млн грн;
Могилів-Подільська міська рада -  0,574 млн грн;
Немирівська міська рада -  0,264 млн грн;
Хмільницька міська рада -  0,33 млн грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 
реалізацію 2 проєктів виділено 4,25 млн грн {Чернівецька селищна 
територіальна громада - 2 , 5  млн грн та Шаргородська міська територіальна 
громада -  1,75 млн грн).

За рахунок коштів обласного бюджету в рамках конкурсу «Комфортні 
громади» 6 територіальних громад області отримали 7,4 млн грн:

Станіславчицька сільська територіальна громада -  998, 77 тис. грн;
Вапнярська селищна територіальна громада -  1650,054 тис. грн;
Копайгородська селищна територіальна громада -  225,0 тис. грн;
Уланівська сільська територіальна громада -  1495,295 тис. грн;
Джуринська сільська територіальна громада -  918, О тис. грн;
Агрономічна сільська територіальна громада -  2160,214 тис. грн.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За підсумками 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарів Вінницької 

області склав 1934,9 млн дол. (експорт становив 1377,9 млн дол. США, імпорт -
557,0 млн дол.). Проти 2019 року експорт зменшився на 5,3 % (на 77,4 млн 
дол.), а імпорт -  на 11,8 % (на 74,7 млн дол.).

Експортні операції товарами проводили 525 підприємств області, а імпортні
-  604. У зовнішній торгівлі з Вінниччиною брали участь 145 країн світу.

Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі експорту товарів склала
2,8 %, а імпорту -  1,0 %. За обсягами експорту товарів область у 2020 році посіла 
10 місце {у 2019 році -  10)  ̂за обсягами імпорту -  15 (у 2019 році -  15).
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,47. За цим показником у 
загальнодержавній торгівлі товарами область займає 5 місце по Україні.

В експорті товарів значна доля належала Китаю (13,1 % загальних обсягів 
експорту), Польщі -  9,8 %, Індії -  6,1 %, Румунії -  5,2 %, Нідерландам -  4,9 %, 
Білорусі -  4,3 %, Туреччині -  4,0 %, Іспанії -  3,9 %, Єгипту -  3,6 %, Італії -
3,4 %, Російській Федерації -  2,7 %, Німеччині та Молдові -  по 2,5 %, Литві -
2,2 % та Малайзії -  2,0 %.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (14,1 % 
загальних обсягів імпорту), Польщу -  13,3 %, Німеччину -  12,2 %, США -  7,4 %, 
Румунію -  6,3 %, Туреччину -  4,9 %, Білорусь та Сербію -  по 3,9 %, Італію -
3,7 %, Російську Федерацію -  3,5 %, Австрію ~ 2,7 %, Нідерланди -  2,2 % та 
Іспанію -  2,0 %.

У географічній структурі експорту товарів країни ЄС та Азії займали 
однакові частки -  по 39,6 %, Африки -  6,9 %, Америки -  1,9 %. Одночасно 
більше половини товарів (53,0 %) імпортувалось з ЄС, з Азії -  23,8 %, з Америки
-  9,3 %, з Африки -  1,0 %.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 546,1 млн дол., або 39,6 % від 
загального обсягу експорту та збільшився, порівнюючи із 2019 роком, на 0,6 %. 
Імпорт товарів із країн ЄС склав 295,0 млн дол., або 53,0 % від загального обсягу 
та зменшився проти 2019 року на 4,6 %. Серед країн ЄС за обсягами 
торговельного обороту лідирували Польща, Румунія, Німеччина.

Щодо товарної структури, то в експорті домінували поставки жирів та олії і 
продуктів рослинного походження (відповідно 29,5 % та 27,4 % загального 
обсягу експорту). Поставки готових харчових продуктів становили 14,9 % 
загального обсягу експорту. На поставки деревини, живих тварин, продуктів 
тваринного походження, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного 
обладнання, мінеральних продуктів, текстилю та виробів з нього, продукції 
хімічної промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них разом 
припадало 26,4 %.

Проти 2019 року значно збільшились обсяги експортних поставок різних 
промислових товарів (на 89,7 %), жирів та олії (на 29,7 %) і недорогоцінних 
металів та виробів з них (на 14,6 %). Натомість зменшились обсяги експорту 
живих тварин, продуктів тваринного походження (на 41,5 %), текстильних 
матеріалів та текстильних виробів (на 31,5 %), продуктів рослинного 
походження (на 21,9 %), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (на
16,9 %) і мінеральних продуктів (на 10,6 %).

Важливим € також той фактор, що поступово відбувається перехід від 
сировинної структури експорту до експорту товарів із доданою вартістю. Так, 
питома вага такого експорту постійно збільшується. Найкраща динаміка 
експорту у 2020 році відслідковувалася щодо експорту меблів, який зріс на
122,5 %, спирту етилового та алкогольних напоїв -  на 46,1 %, олії рослинної 
(соняшникової, соєвої та ріпакової) -  на 29,7 %, електродів -  на 29,4 %, двигунів 
та генераторів -  на 17,0 %, горіхів -  на 4,7 %, кабелів та проводів ізольованих -  
на 2,8 %.
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До країн Європейської співдружності експортувались жири та олії 
тваринного або рослинного походження, зернові культури, насіння і плоди 
олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, деревина і вироби з 
деревини, одяг текстильний, електричні машини. Імпортувались з ЄС залишки і 
відходи харчової промисловості, добрива, екстракти дубильні, пластмаси, 
полімерні матеріали, вироби з деревини, папір та картон, котли, машини, засоби 
наземного транспорту, крім залізничного, різні промислові товари.

У загальному обсязі імпорту товарів великі обсяги належала машинам, 
обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню (22,1 % загального 
обсягу імпорту), продукції хімічної промисловості (16,6 %), засобам наземного 
транспорту (13,8 %), недорогоцінним металам та виробам з них (9,5 %), 
полімерним матеріалам, пластмасам та виробам з них (7,3 %) та деревині і 
виробам з деревини (5,3 %).

Порівняно з 2019 роком збільшились обсяги імпорту різних промислових 
товарів (у 4,0 раза), приладів та апаратів оптичних, фотографічних (у 2,0 раза), 
продуктів рослинного походження (на 17,4 %) та готових харчових продуктів (на
17,1 %). Проте значно зменшились обсяги надходжень мінеральних продуктів 
(на 34,1 %), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (на
28,7 %), текстильних матеріалів та текстильних виробів (на 19,8 %), 
недорогоцінних металів, та виробів з них (на 17,5 %), та засобів наземного 
транспорту, крім залізничного (на 16,2 %).

У 2020 році, вперше за чотири останні роки, відбувся незначний спад 
експорту. Причому варто відмітити, що протягом 10 місяців 2020 року 
відбувався значний приріст експорту (до 66,1 %). Так, за останні 2 місяці 
минулого року сталося зниження обсягів експорту товарів вінницьких 
підприємств через скорочення кількісних і вартісних обсягів продажу всіх 
основних експортних позицій продукції сільського господарства, за винятком 
соняшникової олії. Однією із причин зменшення об’ємів експорту є те, що 
найбільший експортер агропродукції (ТОВ «ВІНАГРОГРУП») залишив межі 
області. Крім того, через пташиний грип Євросоюз вводив торік заборону на 
поставки української курятини. Ці фактори суттєво вплинули на зменшення 
загального показника експорту області.

Обсяги експорту товарів області у січні-травні 2021 року становили
432,6 млн дол. США, а імпорту -  254,5 млн дол. Порівнюючи із січнем-травнем
2020 року, експорт зменшився на 35,9 % (на 242,6 млн дол.), а імпорт збільшився 
на 21,0 % (на 44,2 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області 
здійснювали з партнерами із 118 країн світу.

У географічній структурі експорту товарів країни Європи займають 46,6 %, 
країни Азії -  по 30,8 %, інші пострадянські держави -  13,5 %, Африки -  6,1 %, 
Америки -  2,9 %, Австралії та Океанії -  0,1 %.

В експорті товарів значна доля належить Китаю (16,0 % загальних обсягів 
експорту), Польщі -  13,2 %, Румунії -  8,5 %, Туреччині -  5,2 %, Нідерландам -
4,0 %, Білорусі та Єгипту -  по 3,9 %, Російській Федерації -  3,8 %, Іспанії -
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3,6 %, Литві -  3,2 %, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної 
Ірландії -  3,0 %, Молдові -  2,8 %, Індії та Німеччині -  по 2,5 % та Італії -  2,1 %.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Німеччину 
(16,9 % загальних обсягів імпорту), Польш,у -  13,7 %, Китай -  12,2 %, США -
10,1 %, Румунію -  7,9 %, Італію -  3,3 %, Туреччину -  3,2 %, Австрію та 
Білорусь -  по 3,0 %, Російську Федерацію -  2,7 % та Сербію -  1,8 %.

Основними статтями експорту товарів є зернові культури (101,9 млн дол. 
або 23,6 % від загального експорту), жири та олії (75,5 млн дол. або 17,5 %), 
деревина і вироби з неї (53,1 млн дол. або 12,3 %), електричні джгути 
(34,3 млн дол. або 7,9 %), макуха (32,2 млн дол. або 7,4 %), спирт та горілка 
(14,0 млн дол. або 3,2 %), молочні продукти, яйця, мед (16,0 млн дол. або 3,7 %), 
м ’ясо великої рогатої худоби та птиці (14,2 млн дол. або 3,3 %), котли 
опалювальні (13,9 млн дол. або 3,2 %), каолін (12,9 млн дол. або 3,0 %).

Проти січня-травня 2020 року зменшились обсяги експорту товарів загалом 
за рахунок зменшення експортних поставок жирів та олії тваринного або 
рослинного походження (на 65,8 %); продукції рослинного походження (на 
39,3%), а саме: зернових культур (на 41,1 %) та продукції борошномельно- 
круп’яної промисловості (на 50,6 %); готових харчових продуктів (на 44,7 %), 
наприклад, макухи (на 55,7 %); живих тварин, продуктів тваринного походження 
(на 23,4 %), як-то, м’яса та їстівних субпродуктів (на 31,7 %).

Основними статтями імпортних надходжень області є автонавантажувачі, 
машини сільськогосподарські, садові для обробки Грунту, трактори, комбайни 
зернозбиральні, різні типи верстатів, підшипники (67,9 млн дол. або 26,7 %), 
автомобілі легкові, вантажні та спеціальні, автобуси (41,3 млн дол. або 16,2 %), 
добрива (17,6 млн дол. або 6,9 %), шини для легкових та вантажних автомобілів 
(19,1 млн дол. або 7,5 %), плити деревоволокнисті, лісоматеріали оброблені 
(15,0 млн дол. або 5,9 %), прокат чорних металів, труби з ливарного чавуну і 
чорних металів (14,4 млн дол. або 5,7 %), текстильні матеріали та текстильні 
вироби (7,8 млн дол. або 3,1 %>), прилади оптичні (7,3 млн дол. або 2,9 %), 
продукти переробки нафти (3,9 млн дол. або 1,5 %о), горіхи (3,9 млн дол. або
1,5 %)), крупи (2,5 млн дол. або 1,0 %).

Міжнародне співробітництво
В області реалізується 10 угод про торговельно-економічне, науково- 

технічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки Польща, Чеської 
Республіки, Румунії, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

З метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її 
економічного, агропромислового, природного, наукового, культурного та 
промислового потенціалу організовано ряд візитів представників міжнародних 
організацій та дипломатичного корпусу різних країн світу у Вінницьку область. 
Зокрема, у З і 4 кварталі 2020 року відбулось два візити Надзвичайних та 
Повноважних Послів з Республіки Молдова та Королівства Бельгія. Також 
область відвідали Почесний Консул України у Борглоні (провінція Лімбург, 
Бельгія), Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці, Почесний Консул
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Республіки Молдова у Вінниці, експерти проєкту ОБСЄ та делегація Союзу 
промисловців та підприємців «ЕЬ ТІКЕСІ» Республіки Казахстан.

У І півріччі 2021 року проведено три візити Надзвичайних та Повноважних 
Послів з Турецької Республіки, Великої Британії, Республіки Польща. А також 
область відвідали Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці, 
Генеральний Консул Турецької Республіки в м. Одеса, делегація Представництва 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та делегація з Французької Республіки в 
рамках проєкту децентралізованого співробітництва.

З червня 2020 року в області розпочато реалізацію проєкту 
децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із 
містом Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте Французької Республіки. 
Проєкт передбачає співробітництво за чотирма напрямами, розподіленими за 
зонами відповідальності між містом та областю, а саме: створення 
агропромислового кластеру; створення Агрохабу на базі Вінницького 
національного аграрного університету; проведення технічної експертизи для 
модернізації мережі водопостачання та водовідведення м. Вінниці; 
налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському 
господарстві та вирощування органічних культур. На реалізацію проєкту 
децентралізованого співробітництва МЗС Франції виділено 296,0 тис. євро.

У рамках реалізації проєкту в 2021 році відбулось 7 онлайн-нарад з 
французькими партнерами, підписано Меморандум про створення інноваційного 
агропромислового кластеру Agrovin, проведено два вебінари для вінницьких 
аграріїв французькими експертами з питань кліматичних змін та захисту ґрунтів, 
прийнято на Вінниччині делегацію французьких експертів -  представників 
організацій-партнерів. Делегати ознайомились з діяльністю виробничих 
підприємств та наукових установ -  засновників агрокластеру А§гоУіп, 
створеного в рамках проєкту за прикладом Асоціації Уііаяога, виробили спільне 
бачення майбутньої співпраці за напрямами, що стосуються аграрної сфери та 
зрошення.

У фокусі уваги обласної державної адміністрації у минулому році 
залишалися і питання щодо транскордонного співробітництва. Так, 
проблематика розбудови прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько- 
молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через 
рДністер та ліквідації очисних споруд м. Сорока (Республіки Молдова) у 
с. Цекинівка Ямпільської ТГ Вінницької області обговорювалась у ході зустрічі 
голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом 
Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном, а також подана 
Посольству України в Республіці Молдова та МЗС України, як пропозиція до 
розгляду, в ході зустрічі президентів України та Республіки Молдова.

Так 16 вересня 2020 року з території очисних споруд, що знаходяться у 
с. Цекинівка Могилів-Подільської міської територіальної громади, працівниками 
«Вінниця-облводоканалу» вивезено сім контейнерів від рідкого хлору, що 
зберігались у напівзруйнованому приміщенні, яке використовувалось, як 
хлораторна.
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На виконання домовленостей між Президентами України Володимиром 
Зеленським та Молдови Маєю Сайду від 12 січня 2021 року щодо будівництва 
мосту через р. Дністер у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуци у березні
2021 року на Вінниччині відбулись дводенні консультації між представниками 
робочих груп України та Молдови з підготовки до реалізації проєкту, а в липні 
визначено переможця тендеру на будівництво нового мосту «Ямпіль-Косеуць» у 
рамках програми «Велике будівництво». Вартість робіт -  З млрд 386 млн грн. За 
належного фінансування будівництво мостового переходу планують завершити 
до кінця 2022 року. Завдяки чому тривалість подорожі між двома столицями 
Києвом та Кишиневом скоротиться до 5 годин.

Також у першому півріччі 2021 року (14 -  17 червня) офіційна делегація 
Вінницької області перебувала у Республіці Узбекистан з метою налагодження 
ділових контактів, обміну досвідом, а також створення та відкриття нових 
можливостей для експорту Вінниччини. Делегація взяла участь у 16-тій 
Міжнародній виставці «Сільське господарство -  AgroWorld Uzbekistan 2021», 
зустрілась із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці 
Узбекистан, керівництвом Торгово-промислової Палати Республіки Узбекистан, 
керівництвом Самаркандської та Сурхандар’їнської областей.

РОЗВИТОК СФЕРИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Індекс споживчих цін за січень-червень 2021 року до грудня 2020 року по 

Вінницькій області становив 104,6 % {по Україні -  106,4%). Серед регіонів 
України за цим показником область займає 1 місце. У січні-грудні 2020 року цей 
показник становив 102,9 % (Вінницька область займала 1 місце серед регіонів 
України).

У червні 2021 року в області середні ціни на 18 з 25 найменувань соціально 
значущих товарів є нижчими за середні по Україні.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот 
роздрібної торгівлі області за січень-травень 2021 року склав 15,4 млрд грн, що 
більше на 18,8 % в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року (по 
Україні збільшився на 14,3 %). За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі 
за січень"Травень 2021 року область займає 6 місце серед регіонів України.

Темп зростання обороту роздрібної торгівлі області за 2020 рік по 
відношенню до відповідного періоду 2019 року становив 104,4 %, тобто 
зростання спостерігалось на рівні 4,4 %. Водночас область займала 20 місце.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг 
області за І квартал 2021 року, становить 3,0 млрд грн, з них реалізованих 
населенню -  0,9 млрд ф н , що становить -  30,6 % від загального обсягу послуг.

C0VID-19 став каталізатором трансформації ринку роздрібної торгівлі, яка 
почалася задовго до пандемії, зокрема, відбувся стрімкий ріст зростання обсягу 
продажу товарів через інтернет магазини, мобільні додатки тощо.

На території області успішно функціонують та розширюють свою діяльність 
як національні, так і місцеві торговельні мережі, зокрема, за І півріччя 2021 року 
відкрито 6 нових магазинів: ТОВ-НВП «Аргон» (2 супермаркети «Грош
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Експрес», 24 нових робочих місць); ФОП Вихристюк О.І (1 супермаркет 
«Україночка», ЗО нових робочих місць); ТОВ «Сільпо-Фуд» (2 супермаркети 
«Сільпо», 176 нових робочих місць); ТОВ «АТБ-Маркет» (1 магазин «АТБ - 
маркет», 45 нових робочих місць). Цими торговельними мережами до кінця 
поточного року планується ввести в експлуатацію ще 7 нових об’єктів торгівлі, в 
яких буде створено 330 нових робочих місць.

у  березні 2021 року в м. Вінниці відкрито гіпермаркет торговельної мережі 
«ЗаТак», яка нещодавно розпочала свою діяльність в Україні.

У торговельних мережах представлено продукцію місцевих 
товаровиробників; ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб», ТОВ 
«Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «ФУД 
Девелопмент», ТОВ «Ковінько-ковбаси», ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТОВ 
«Бондарукові ковбаси», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова 
фабрика», ТОВ «ABIC», Філія «Вінницька Птахофабрика» ПАТ «Агрохолдинг 
Авангард», ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ 
«Козятинський м ’ясокомбінат».

Розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема, 
ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ 
«Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія», 
ТОВ «Ковінько-ковбаси» ТМ «Ковбаскофф».

З метою забезпечення споживчого попиту населення в населених пунктах 
області періодично проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується 
продукція місцевих виробників.

у  територіальних громадах області відбулося відкриття 25 нових об’єктів 
торгівлі та послуг (торговельних центрів, магазинів, аптек, АЗС, закладів 
розміщення та харчування тощо), в яких створено близько 200 нових робочих 
місць. Планується, що до кінця року розпочнуть свою діяльність 10 нових 
об’єктів, у яких створять 65 робочих місць.

Наймасштабніші проекти реалізовано у м. Вінниці, зокрема, це відкриття в 
березні 2021 року добудови «Мегамолл 2.0» (орендна площа 10000 м^) другої 
черги ТРЦ Мегамолл та відкриття в квітні 2021 року ТРЦ «Small», загальна 
площа якого складає ІЗОООм .̂

В області, за оперативною інформацією, працюють понад 7000 об’єктів 
торгівлі та надають послуги харчування понад 1300 об’єктів ресторанного 
господарства. У населених пунктах, в яких немає стаціонарної торговельної 
мережі, здійснюється у визначені дні тижня виїзна торгівля продуктами 
харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а 
також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

На території Вінницької області діють 92 ринки та більше 93 постійно 
чинних ярмарків.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Капітальні інвестиції
У 2020 році (за статистичними даними) підприємствами та організаціями 

області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9991,7 млн грн 
капітальних інвестицій (77 місце серед регіонів України)^ що становить 2,4 % від 
загального обсягу.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких:

у будівлі та споруди -  43,9% усіх інвестицій; 
у машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби -  49,7 %.

Індекс капітальних інвестицій у 2020 році склав 55,6 % (по Україні -
61.8 %). За цим показником область займала Î8 місце серед регіонів Україні. 

Протягом II півріччя 2020 року (за статистичними даними)
підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 
освоєно 5493,0 млн грн капітальних інвестицій, що становить 2,1 % від 
загального обсягу.

У січні-березні 2021 року (за статистичними даними) підприємствами та 
організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
2023.8 млн грн капітальних інвестицій {10 місце серед регіонів України), що 
становить 2,6 % від загального обсягу.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій {97,5 % загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких:

у будівлі та споруди -  36,8 % усіх інвестицій; 
у машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби -  54,9 %.

Індекс капітальних інвестицій у січні-березні 2021 року склав 75,0 % {по 
Україні -  90,5 %). За цим показником область займає 22 місце серед регіонів 
України.

Сприяння інвестиційній діяльності: залучення, супровід та реалізація 
інвестиційних проєктів

протягом 2020 року в промисловому секторі економіки реалізовано 29 
інвестиційних проєктів загальною вартістю 756,17 млн грн та створено 180 
нових робочих місць, з них по галузях:

харчова- 17 проєктів на суму 538,75 млн грн,128 робочих місць; 
альтернативна енергетика -  9 проєктів на суму 185 млн грн, 42 робочих 

місця;
інші -  З проекти на суму 32,42 млн грн, 10 нових робочих місць.
Протягом II півріччя 2020 року в промисловому секторі економіки 

реалізовано 23 інвестиційних проекти загальною вартістю 710,67 млн ф н  та 
створено 140 нових робочих місць, з них по галузях:

харчова -  15 проектів на суму 497,25 млн ф н  120 робочих місць; 
альтернативна енергетика -  5 проектів на суму 181 млн грн, 10 нових 

робочих місць;
інші -  з проекти на суму 32,42 млн ф н , 10 нових робочих місць.
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Протягом січня-червня 2021 року на території області реалізовано 50 
інвестиційних проєктів загальною вартістю 313,65 млн грн та створено 362 
нових робочих місць, з них по галузях:

харчова -  15 проектів на суму 200,98 млн грн, 141 нове робоче місце:
1. ФГ «АГРО-МАИСТЕР» запущено міні-завод з комплексної переробки 

часнику потужністю переробки 2 тони на рік на території Липовецької міської 
територіальної громади. Створено 20 нових робочих місць;

2. ТОВ «Фруктона-ВН» запущено технічний цех з виготовлення та 
переробки продукції плодово-ягідної та овочевої групи з холодильним складом 
потужністю 4000 т/рік. Створено 50 нових робочих місць. Вартість проекту:
6 млн євро;

3. Завершилось будівництво виробничого приміщення (сушильної камери) 
фізичною особою в с. Бубнівка, Гайсинської міської територіальної громади, 
Гайсинського району;

4. Завершено реконструкцію нежитлової будівлі ковбасного цеху за 
адресою: вул. Миру, 60, с. Війтівка, Бершадської селищної територіальної 
громади, Гайсинського району. Створено 15 нових робочих місць;

5. Завершено реконструкцію будинку механізаторів під міні цех з 
переробки молока за адресою: вул. Гагаріна. 58 А, с. Карабелівка, Теплицької 
селищної територіальної громади. Створено 13 нових робочих місць;

6. Встановлено автоматизовану модульно-транспортабельну газову парову 
котельню на ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця. Створено З 
нових робочих місця;

7. Завершено реконструкцію цеху по виробництву соусів та приправ зі 
встановленням нової автоматичної лінії очищення насіння гірчиці та 
збільшенням потужності цеху по виробництву готової продукції на ПрАТ 
«Вінницька харчосмакова фабрика», м. Вінниця. Створено 1 нове робоче місце;

8. Завершено реконструкцію виробничого цеху без зміни геометричних 
розмірів на ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». Створено 2 нових 
робочих місця;

9. Відкрито пекарню фізичною особою за адресою: вул. Янгеля, 6, 
м. Вінниця. Створено З нових робочих місця;

10. Завершено реконструкцію бункера для яблук та добудову складу навісу 
для зберігання готової продукції в негорючій упаковці на ТОВ «Екосфера», 
м. Калинівка, Калинівської міської територіальної громади, Хмільницький 
район. Створено З нових робочих місця;

11. Завершено реконструкцію молокопереробного цеху з добудовою 
молокоприймального пункту (фізичною особою) в смт Оратів, Оратівської 
селищної територіальної громади. Створено 4 нових робочих місця. Вартість 
проекту становить 980,8 тис. грн;

12. Завершено реконструкцію м’ясопереробного цеху, будівництво 
господарської будівлі та адміністративно-офісної будівлі на ТОВ «Комунсервіс»
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у C. Ворошилівка, Тиврівська селищна територіальна громада, Вінницький 
район. Створено 15 нових робочих місць;

13. Завершено реконструкцію житлового будинку під цех переробки 
сільськогосподарської продукції (вул. Колгоспна 44, с. Северинівка 
Жмеринського району). Створено 6 нових робочих місць;

14. Завершено реконструкцію будівлі цеху напівфабрикатів з добудовою та 
будівлі магазину з надбудовою (вул. Незалежності, 67, м. Калинівка, 
Калинівська міська територіальна громада. Хмільницький район). Створено 6 
нових робочих місць.

15. Завершено будівництво зовнішніх мереж для господарсько-питного 
водопостачання від свердловини до ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
(вул. Незалежності, 157, с-ще Вапнярка, Вапнярська селищна територіальна 
громада).

сільське господарство (розширення інфраструктури зберігання 
сільськогосподарської продукції) -  12 проєктів, створено 54 нових робочих 
місць;

1. Завершено будівництво зерносховища для внутрішньогосподарських 
потреб на ТОВ «Вінагротрейдінг», с. Ксаверівка, Якушинецька сільська 
територіальна громада, Вінницький район. Створено 2 нових робочих місця;

2. Завершено капітальний ремонт покрівлі складу № 7 на ТОВ 
«Джулинський елеватор», с. Джулинка, Джулинська сільська територіальна 
громада, Гайсинський район;

3. Завершено будівництво зерносушарки на ТОВ «Українська елеваторна 
компанія», с. Зятківці, Гайсинська міська територіальна громада, Гайсинський 
район. Створено 2 нових робочих місця;

4. Завершено будівництво складу, вагової та комори фізичною особою за 
адресою: вул. Соборна, 2, с. Гранів, Краснопільська ТГ, Гайсинський район;

5. Завершено будівництво ангару і навісів на ФГ «Добробут», 
с. Виноградне, Мурованокуриловецька селищна територіальна громада, 
Могилів-Подільський район. Створено 1 нове робоче місце, з надалі збільшиться 
до 6 нових робочих місць;

6. Завершено реконструкцію сушарки і складу напольного зберігання зерна 
на Спільному українсько-німецькому підприємстві «Соняшний двір», 
Вінницький район, Липовецька ТГ. Створено 5 нових робочих місць;

7. Завершено будівництво зерноскладу потужністю 1800 т на ФГ «Агро- 
Сан», с. Лопатинка, Оратівська селищна територіальна громада, Вінницький 
район. Створено 2 нових робочих місця;

8. Завершено реконструкцію зерноскладу на ПП «Віта», с. Дзвониха, 
Тиврівська селищна територіальна громада, Вінницький район. Створено 12 
нових робочих місць;

9. Завершено будівництво будівель складів на ПСП «Поділля -  Агро», 
с. Бірків, Літинська селищна територіальна громада. Вінницький район. 
Створено З нових робочих місця;
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10. Завершено будівництво вузла сушіння, зберігання та відвантаження 
зернових та олійних культур на ТОВ «Ілана НВП», м. Хмільник, 
вул. Привокзальна, 75, Хмільницька міська територіальна громада. 
Хмільницький район. Створено 12 нових робочих місць;

11. Завершено нове будівництво вузла сушіння на ТОВ «Ілана НВП» 
м. Хмільник, вул. Привокзальна, 75, Хмільницька міська територіальна громада. 
Хмільницький район. Створено 2 нових робочих місця.

12. Завершено нове будівництво складу на ТОВ «Ілана НВП», по 
вул. Гагаріна, 10 Б, с. Кушелівка. Хмільницька міська територіальна громада, 
Хмільницький район. Створено 13 нових робочих місць.

альтернативна енергетика -  6 проєктів на суму 1 млн грн, створено 9 
нових робочих місць:

1-2. Завершено будівництво 2 сонячних електростанції на дахах будівель на 
ТОВ «УСТЯ», Гайсинський район, Бершадська міська територіальна громада, 
с.Устя, вулиця Центральна, 3;

3. Завершено будівництво системи електропостачання з улаштуванням 
сонячної електростанції на дахах на Сільськогосподарське ТОВ Агрофірма 
«ОЛЬГОПІЛЬ», вул. Центральна, 131, с. Ольгопіль, Ольгопільська сільська 
територіальна громада, Гайсинський район. Створено З нових робочих місця;

4. Завершено будівництво сонячної електростанції потужністю 7.26 МВт 
на ТОВ «ПП Грінбуд», с. Шура-КопІївська», Тульчинська міська територіальна 
громада. Створено З нових робочих місця;

5. Будівництво сонячної електростанції «ПП Грінбудсервіс» на території 
Тарасівської сільської ради потужністю 19.998 МВт. Створено З нових робочих 
місця;

6. Реконструкція нежитлових будівель із влаштуванням дахової сонячної 
електростанції на ТОВ «АТП Слободянюк», вул. Салтикова-Щедріна, 112, 
Вінницька міська територіальна громада. Вартість 1 млн грн.

інші -  17 проектів на суму 111,67 мли грн, 158 нових робочих місць:
1. Завершено будівництво операторської на ФГ «Агроуспіх В», 

смт Муровані Курилівці, Мурованокуриловецька селищна територіальна 
громада, Могилів-Подільський район. Створено 1 нове робоче місце;

2. Завершено реконструкцію свинарника літ «Б» під склад готової продукції 
ПрАТ «ЖСК-50», с. Дашківці, Якушинецька сільська територіальна громада, 
Вінницький район. Створено 2 нових робочих місця;

3. Завершено капітальний ремонт приміщень блоку допоміжних служб 
адміністративно-побутової будівлі складу мінеральних добрив на ТОВ 
«Агрохімпродукт», с. Мочулка, Могилів-Подільська міська територіальна 
громада , Могилів-Подільський район. Створено 5 нових робочих місць;

4. Завершено будівництво складської будівлі на ФГ «Тріумф Лайф» 
с. Яришівка, Лука-Мелешківська сільська територіальна громада, Вінницький 
район. Створено 15 нових робочих місць;

5. Завершено будівництво фізичною особою виробничих будівель (проспект 
Незалежності, 152, м. Могилів-Подільський);
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6. Завершено реконструкцію фізичною особою цеху з виробництва 
будівельних та оздоблювальних матеріалів, вул. Хмельницьке шосе, с. Зарванці, 
Якушинецька сільська територіальна громада, Вінницький район;

7. Завершено модернізацію на ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», 
м- Гнівань Гніванської міської територіальна громада. Вінницького району. 
Вартість проекту -  4,14 млн грн;

8. Завершено реконструкцію теплових мереж на ВП «Ладижинська теплова 
електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго». Вартість проекту 2,033 млн грн;

9. Завершено реконструкцію мереж водопостачання на СОК 
«Стражгородське джерело», с. Стражгород, Теплицька селищна територіальна 
громада, Гайсинський район;

10. Завершено будівництво ремзони по обслуговуванню автомобільної 
техніки та мийки техніки на ТОВ «Дашківці «АГРОМАШ» с. Красне, Тиврівська 
територіальна громада, Гайсинський район;

11. Запуск компанією ПрАТ «Плазма Тек» (м. Вінниця) дільниці з 
виробництва залізного порошку, вул. Шевченка, 81, с. Рудниця, Піщанська 
селищна територіальна громада. Тульчинський район. Вартість проекту -
56,4 млн фн. Створено 25 нових робочих місць;

12. Завершено реконструкцію нежитлової будівлі вагової з добудовою 
побутових приміщень, лабораторії на ФГ «Агро-Сан», с. Лопатинка, Оратівська 
селищна територіальна фомада, Вінницький район. Створено 4 нових робочих 
місця. Вартість проекту -  499 тис. грн;

13. Компанією «Нова Пошта» відкрито у м. Вінниця станцію 
автоматизованих сортувальних терміналів. Створено 65 нових робочих місць. 
Вартість проекту -  48,6 млн фн;

14. Завершено реконструкцію фізичною особою металообробного цеху, вул. 
Барляєва, 19 Б у м. Жмеринка, Вінницької області. Створено 25 нових робочих 
місць;

15. Завершено реконструкцію виробничої будівлі на ТОВ «Блонські 
фабрика меблів», вул. Острівська, 183, Могилів-Подільська міська територіальна 
фомада, Могилів-Подільський район. Створено 12 нових робочих місць;

16. Завершено будівництво складу будівельних матеріалів на ПП 
«Елеватормлинмонтаж», вул. Сергія Зулінського, 44, Вінницька міська 
територіальна фомада. Створено 4 нових робочих місця;

17. Завершено будівництво вагонних ваг типу «150ВВС-2-1-13.5» на 
під’їзній колії при станції Рахни на ТОВ «Українська елеваторна компанія», 
вул. Миру, 40, с. Рахни Лісові, Шпиківська селищна територіальна фомада. 
Тульчинський район.

Серед найбільших проєктів, які реалізовано в І півріччі 2021 року, слід 
зазначити:

Запуск цеху із виробництва фруктових наповнювачів ТОВ «Фруктона-ВН» 
на початку року з відкриттям у серпні поточного року. Потужності нового цеху 
дозволяють виробляти близько 4 тис. тон продукції на рік. Створено 50 нових 
робочих місць;
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Запуск компанією ПрАТ «Плазма Тек» дільниці з виробництва залізного 
порошку методом водної атомізації (розпилення). Дане виробництво не має 
аналогів в Україні та дозволяє здійснювати виробництво залізного порошку 
(повне імпортозаміщення сировини) та переробку феросплавів для власного 
виготовлення зварювальних електродів. Виробничі потужності дозволяють 
виготовляти 360 тон залізного порошку на місяць. Вартість проєкту становить
56.4 млн грн. Створено 25 нових робочих місць.

Довідково: реалізаііія цих 2 проєктів була перенесена на 2021 рік саме через 
вплив коронавірусу (перенесення початку пусконалажувальних робіт за участю 
іноземних експертів).

У Вінниці «Нова пошта» відкрила станцію автоматизованих сортувальних 
терміналів. Нове обладнання дозволяє швидше сортувати посилки (наразі 120 
посилок за хвилину). Термінал у Вінниці має площу 5,7 тис. кв. метрів. На 
терміналі створено 65 нових робочих місць, а інвестиції у його запуск склали
48,6 млн грн. Реалізація проєкту вкотре підтверджує винятковий логістичний 
потенціал Вінницької області та привабливість цього напрямку для інвесторів.

До великих інфраструктурних проєктів, реалізація яких дасть поштовх 
розвитку економіки області, відносяться: реконструкція Міжнародного 
аеропорту «Вінниця» та будівництво прикордонного мостового переходу через 
річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі 
населених пунктів Ямпіль-Косеуць.

Для початку реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в 2021 році 
передбачено бюджетне фінансування в обсязі 604,27 млн грн: 

затверджено порядок використання бюджетних коштів;
Мінінфраструктури погоджено оновлений титул об’єкта будівництва, 
укладені договори генпідряду;
проектування стадії «Р» та надання послуг технічного нагляду.

Компанія ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство 
«АВТОСТРАДА» 01 липня 2021 року виграла тендер на будівництво мостового 
переходу через річку Дністер, що сполучатиме Україну з Молдовою. Новий міст 
буде споруджено на околицях прикордонного міста Ямпіль з української 
сторони та неподалік молдавського села Косеуць. Під’їздом до нього з 
української сторони стане автошлях Т-02-02 «Могилів-Подільський-ЯмпІль- 
Бершадь-Умань». З іншої сторони кордону він примкне до молдавської траси 
М2 «Кишинів-Сорока». За належного фінансування будівництво мостового 
переходу мають завершити до кінця 2022 року. Вартість робіт -  3,39 млрд грн.

У 2021 році приватними інвесторами на території Вінницької області 
планується реалізувати 101 Інвестиційний проєкт на загальну суму близько
2.4 млрд грн, а це -  1249 нових робочих місць, з них по галузях:

харчова -  19 проєктів на суму 648,48 млн грн, 480 робочих місць;
сільське господарство -  43 проекти на суму 147 млн грн, 189 нових робочих 

місць, а саме:
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зо

тваринництво -  8 проєктів на суму 74 млн грн, 49 робочих місць; 
рослинництво -  2 проекти на суму 33 млн грн, 75 робочих місць; 
розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції 

(елеватори, зерносховища, овоче- та плодосховища) -  27 проектів на суму 39,4 
млн грн, 56 робочих місць;

інші в аграрній сфері -  6 проєктів на суму 600 тис грн, 9 робочих місць; 
альтернативна енергетика -  14 проєктів на суму 670,13 млн грн, 118 

робочих місць;
енергетика -  6 проєктів на суму більше 243 млн грн; 
машинобудування -  2 проекти на суму 2,5 млн грн, 115 робочих місць; 
інші в промисловості -  17 проеків на суму 673,1 млн грн, 347 нових робочих 

місць.

Найбільші проекти, що будуть реалізовані впродовж 2021 року:
Будівництво 3-ї виробничої лінії зі збагачення каоліну на ТОВ «АКВ 

Українське каолінове товариство», смт Глухівці Глуховецької селищної 
територіальної громади Хмільницького району (600 млн грн, 33 нових робочих 
місця);

Поновлення роботи Немирівського, Бершадського та Овечацького 
спиртзаводів, які продані на приватизаційних аукціонах.

Окремо слід зазначити, що 12 травня 2021 року розпочалися підготовчі 
роботи для будівництва заводу з виробництва продукції для зимових видів 
спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) компанією ТОВ «Хед 
Вінниця» (головний акціонер -  австрійська компанія «Head International Holding 
GmbH») на території індустріального парку в м. Вінниця. Термін реалізації 
проєкту -  18 місяців. Орієнтовна площа виробничих об’єктів становитиме 
43 тис. кв м. Заплановано створити близько 1200 нових робочих місць.

Одним із пріоритетних завдань облдержадміністрації є формування 
позитивного інвестиційного іміджу області. Упродовж 2020 року забезпечено 
проведення 17-ти офіційних зустрічей з презентацією економічного та 
інвестиційного потенціалу регіону, зокрема зустрічі з Надзвичайними та 
Повноважними Послами Литовської, Латвійської та Киргизької Республік, 
Королівства Бельгія та Республіки Молдова, а також зустріч з делегацією 
Посольства Королівства Швеція в Україні.

З метою промоції інвестиційного потенціалу Вінниччини та налагодження 
бізнес-контактів обласною державною адміністрацією організовуються 
міжнародні форуми, конференції та круглі столи.

Так, 18 лютого минулого року відбулась партнерська зустріч регіонального 
бізнесу Із представниками шведських ділових кіл «Шведський бізнес-день».

28 серпня 2020 року відбулась зустріч керівництва облдержадміністрації, 
власників і керівників провідних підприємств Вінниччини, які зацікавлені у 
співробітництві з казахськими партнерами, з делегацією Союзу промисловців та 
підприємців «EL TIREGI» Республіки Казахстан.
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24 вересня минулого року у Вінниці проведено Перший міжнародний 
інноваційний форум «Інноваційна система Поділля. Перезавантаження». Форум 
мав на меті популяризацію інноваційної діяльності, консолідацію 
інтелектуального потенціалу України відповідно до європейських та світових 
стандартів, формування міжнародної мережі «Бізнес-Наука». У зв’язку з 
карантинними заходами форум проводився в комбінованому форматі (офлайн та 
онлайн для закордонних спікерів (Польща, Болгарія).

Також на території області впродовж ІІ-1У кварталів 2020 року проводився 
конкурс «Золота ділянка 2020» у рамках проєкту Польської допомоги задля 
розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та 
розвиток польсько-українського економічного співробітництва» з метою 
визначення найкращих інвестиційних ділянок в області для підвищення 
спроможності громад залучати вітчизняні та іноземні інвестиції. Переможцем 
оголошено Вінницьку міську громаду з інвестиційною ділянкою в межах 
Вінницького індустріального парку.

Облдержадміністрацією за підтримки українсько-канадського проєкту 
«Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС розроблено та видано інвестиційний 
паспорт області українською та англійською мовами та промо-відео 
«Вінниччина для інвестицій», що містять інформацію про економічний та 
інвестиційний потенціал області, ключові переваги, пріоритетні галузі економіки 
та найуспішніші приклади реалізованих інвестиційних проєктів на території 
області.

У І півріччі 2021 року проведено 8 офіційних зустрічей з презентацією 
економічного та інвестиційного потенціалу регіону, зокрема зустрічей з 
Надзвичайними та Повноважними Послами Туреччини та Великої Британії, 
українсько-молдовських консультацій з реалізації проєкту будівництва 
прикордонного мостового переходу через р. Дністер «Ямпіль-Косеуць».

14 травня поточного року у режимі онлайн відбувся Другий Міжнародний 
Інноваційний Форум «РеіндустрІалізація регіону», організований обласною 
державною адміністрацією, Вінницькою міською радою, Донецьким 
національним університетом ім. Василя Стуса та Науковим парком «ДонНУ- 
Поділля». Захід присвячений проблемам відновлення індустріального потенціалу 
регіонів у високотехнологічних галузях, насамперед приладобудуванні, 
машинобудуванні, автоматизації промислового та аграрного виробництва, 
соціальної сфери та міського господарства.

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
у  рамках реалізації плану заходів у 2020 році відповідно до Програми 

розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки (далі -  Програма) в 
області проведено та реалізовано низку заходів, що спрямовані на створення та 
розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, 
сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання 
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, 
забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної
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діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення 
мережі туристично-екскурсійних маршрутів, підготовки кваліфікованих 
екскурсоводів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, 
підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського.

На реалізацію заходів з обласного бюджету передбачено 650,0 тис. грн, з 
яких у зв’язку з наслідками пандемії СОУГО-19 використано 396,2 тис. грн.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору в області за
2020 року становить 1448,3 тис. грн, що на 55,8 % менше в аналогічному періоді
2019 року. Основною причиною зменшення величини надходжень туристичного 
збору є наслідки пандемії, що спричинені С0УШ-19.

Протягом II півріччя 2020 року спільно з Національною туристичною 
організацією проводилась робота щодо розробки та формування туристичного 
бренду Вінницької області. Створено бренд-платформу «Вінниччина 
туристична», а також розроблялась айдентика туристичного бренду.

З метою туристичної промоції регіону створено відеоролик «Вінниччина -  
Вам сподобається», підготовлено та надруковано оновлений туристичний буклет 
«Стежками Вінниччини», розроблено та надруковано туристичні карти 
Вінниччина «Подорож за враженнями».

Активно підтримується дитячий (сімейний) туризм:
видано збірку «Вінниччина -  подорож за враженнями»;
проведено низку екскурсій і для вразливих категорій -  дітей-сиріт та молоді 

з інвалідністю.
На віртуальному ярмарку в Бергамо (Італія) «AgriTrevel & 81о\уТгєує1» 

27 вересня 2020 року з нагоди Всесвітнього дня туризму презентовано 
туристичні можливості Вінниччини.

У рамках програми #МандруйУкраїною прийнято участь у реалізації 
проєкту «Туристичні магніти України» та визначено п’ять основних 
туристичних магнітів Вінниччини: Світломузичний фонтан Рошен, 
Національний музей-садиба М. І. Пирогова, Палац Потоцьких у м. Тульчин, 
Державний історико-культурний заповідник «Буша», Лядівський Свято- 
Усікновенський скельний чоловічий монастир XI століття.

Для створення умов з організації повноцінного сімейного відпочинку, 
збереження і відтворення в штучних умовах рідкісних та занесених до Червоної 
книги тварин та птахів, розвитку туристичної інфраструктури, проведено роботи 
щодо облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу Подільський 
зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс». Заклад налічує більше 400 представників 
різних видів тварин та є однією із туристичних родзинок Вінниччини.

У рамках проєкту «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» 
(реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу, загальний обсяг фінансування -  11,7 млн грн) проведено 
роботи щодо облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу 
Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»: будівництво вхідної групи 
Зоопарку та хатинки Святого Миколая.
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проведено масштабний престур для тревел-блогерів, представників 
туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених 
організацій по туристичних об’єктах області. За результатами заходу на 
загальноукраїнських телеканалах «1+1», «СТБ», «ТРК Україна» та в друкованих 
І електронних засобах масової інформації вийшла низка сюжетів та статей про 
туристичні родзинки нашого краю, що підвищує рівень поінформованості 
потенційних туристів з інших регіонів України та стимулює збільшення 
туристичних потоків в область-

Для просування туристичних об’єктів Вінниччини авторською командою 
Tour De Ukraine здійснено виробництво промоційного фільму про Іллінецький 
кратер, палац Потоцького в м. Тульчин, Лядівський скельний монастир, 
Нагорянські печери, Черепашинецький кар’єр та туристичні атракції. Фото -  та 
відеометеріали розповсюджено на загальнодоступному ресурсі You Tube, 
соціальних мережах Facebook, Instagram; створено аудіотвори про локації 
регіону та проведено їх ротацію в ефірі авторського блогу Tour De Ukraine (Радіо 
Шансон, Bussines радіо); підготовлено матеріали для туристичних профільних 
ресурсів.

А також:
відзнято матеріали за проектом каналу 1+1 «Україна All inclusive» про 

подорож мальовничими куточками Вінниччини;
проектом «Discover Destination UA» створено проморолик «Discover 

Destination UA Вінниччина» за участі іноземних акторів для мандрівників із-за 
кордону та внутрішніх туристів.

Проводилась робота щодо створення та публікації туристичного контенту в 
соцмережах та мережі Інтернет. Для популяризації туристичних місць 
Вінницької області були проведені челенджі #МадруйВінничиною та 
#Ман дру йУ країною.

У рамках програми #МандруйУкраїною розроблено туристичні маршрути 
Вінниччиною тривалістю: 2 дні -  2 маршрути, З дні ~ З маршрути, 5 днів -  4 
маршрути, 10 днів -  1 маршрут.

Розроблено та розміщено туристичні білборди на території області та 
України,

За І півріччя 2021 року сума надходжень до місцевих бюджетів від 
туристичного збору в області становить 888,6 тис грн, що на ЗО % більше за 
аналогічний період 2020 року.

03 червня відбулась презентація бренду Вінниччини, над яким працювали 
обласна державна адміністрація, «Національна туристична організація України», 
представники туристичного сектору, органи місцевої влади, бізнес,
громадськість та навчальні заклади.

У рамках співпраці створено Брендбук, який є одним з головних 
інструментів маркетингової комунікації, без якого неможливе просування 
туристичного продукту регіону та гідне представлення на національному та 
міжнародному ринках. Кожен, хто бажає, може використати логотип та
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айдентику Вінниччини для власного макетного просування. Брендбук розміщено 
на сайті Вінницької облдержадміністрації.

Крім того, відбулось підписання Угоди про співробітництво між 
Вінницькою обласною державною адміністрацією та Національною 
туристичною організацією України, яка має на меті створення сприятливих 
організаційних та економічних умов для розвитку туристичного потенціалу 
області, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення 
конкурентоспроможності на міжнародному туристичному ринку, зокрема через 
підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності, залучення інвестицій у 
розбудову туристичної інфраструктури та індустрії гостинності, розширення 
міжнародного співробітництва.

Протягом І півріччя 2021 року в рамках Програми розвитку туризму у 
Вінницькій області на 2021-2027 роки в області:

встановлено 43 туристичні банери на білбордах у територіальних громадах; 
з метою підвищення рівня обізнаності серед дітей та молоді, а також 

покращення знань щодо туристичних об’єктів Вінниччини та культурної 
спадщини регіону для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування проведено 2 екскурсії;

проведено нараду за участі представників навчальних закладів, тур- 
операторів, під час якої відбулось обговорення організації пізнавального й 
активного відпочинку, а також проведення екскурсій, різноманітних майстер- 
класів, квестів та тематичних заходів для дітей у позашкільний час;

взято участь у засіданні ГО «Клуб подільської кухні», під час якого 
презентовано особливості подільських страв, а також обговорено проведення 
майбутніх заходів на Вінниччині, які сприятимуть розвитку гастротуризму та 
кулінарного туризму в області;

проведено онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини
-  перспективи розвитку», під час якого посадових осіб територіальних громад 
поінформовано про основні тенденції туристичної галузі, яка стимулює 
економічний розвиток громади, а також сприяє налагодженню торговельно, 
гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва та відродженню культурної 
спадщини;

на соціальних сторінках у мережі Інтернет опубліковано статті про 
привабливі туристичні об’єкти територіальних громад області; 

взято участь у низці онлайн форумів та семінарів.
Крім того, проводилась робота в напрямку:
розроблення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів; 
організації та проведення виїзних обстежень об’єктів туристичної 

інфраструктури області, згідно із запланованим графіком;
створення гарячої лінії для приймання ведення обліку звернення та скарг 

туристів, надання інформації з питань туризму, яка почне працювати з серпня 
поточного року.
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У рамках проєкту «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» 
введено в експлуатацію хатинку Святого Миколая, де проводитимуться 
розважальні заходи для дітей та дорослих.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у
2020 році на реалізацію екологічних заходів передбачалося 92,7 млн грн. 
Конкурсною комісією обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища прийнято рішення про фінансування 20 природоохоронних заходів 
на суму 19,1 млн фн.

Протягом 2020 року спрямовано асигнувань обласного бюджету в обсязі
17,7 млн ф н , з яких касові видатки становили 17,3 млн фн, або 97,8 %.

Протягом II півріччя 2020 року;
побудовано сміттєсортувальний комплекс на території Івановецької 

сільської ради (Барська міська територіальна фомада);
придбано 411 контейнерів для збору ТПВ (смт Вороновиця, с. Бохоники та 

с. Слобода-Шаргородська);
трактор для вивезення ТПВ (м. Немирів);
проведено реконструкцію каналізаційного колектору в м. Жмеринка та 

гідровузла в межах с. Перепільчинці (Жмеринська міська територіальна 
громада);

закуплено корми для підгодівлі зубрів та проведено заходи з ліквідації 
пожеж у природних екологічних системах області.

У 2021 році на реалізацію природоохоронних заходів в обласному бюджеті 
передбачено 96,2 млн ф н . Конкурсною комісією обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища прийнято рішення про фінансування 33 
природоохоронних заходів на 57,8 млн фн.

Станом на 01 липня 2021 року спрямовано асигнувань обласного бюджету в 
обсязі 5,89 млн ф н , з яких касові видатки становлять 5,78 млн грн, або 98,1 %.

За фінансової підтримки обласного бюджету:
придбано 2 сміттєвози (Копайгородська та Тиврівська селишдіі 

територіальні фомади),
спецавтомобіль для потреб Державної екологічної інспекції у Вінницькій 

області,
облаштовано лабораторію «Екологічного моніторингу» для Академії 

безперервної освіти.
протягом 2021 року за кошти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища здійснюватиметься:
придбання 8 сміттєвозів (Гайсинська, Калинівська, Липовецька, Оратівська, 

Мурованокуриловецька, Студенянська, Тульчинська, Хмільницька територіальні 
громади);

облаштування 12 майданчиків із встановленням 72 контейнерів для збору 
ТПВ (смт Сутиски), придбання 76 євроконтейнерів (смт Брацлав);
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придбання утилізатора для спалення неліквідних побутових відходів 
(Іллінецька міська територіальна громада);

придбання утилізатора медичних відходів для центру онкології; 
будівництво і реконструкція мереж каналізації (м. Вінниця, смт Стрижавка, 

смт Крижопіль) та очисних споруд у с. Зарванці (Якушинецька селищна 
територіальна громада);

будівництво гідротехнічних споруд (смт Тростянець); 
проведення розчистки частини річки Південний Буг у межах м. Вінниці та 

річки Вільшанка в смт Турбів;
видалення аварійних дерев на території парку ім. акад. Ющенка; 
відновлення корінного природного комплексу на території обласного 

дитячого кардіоревматологічного санаторію.

БЮ Д Ж ЕТ
У II півріччі 2020 року та І півріччі 2021 року забезпечувалось виконання 

зведеного бюджету по доходах загального і спеціального фондів (без 
міжбюджетних трансфертів). Так, за 9 місяців 2020 року план по доходах 
виконано на 102,4% (заплановано на 9 місяців 7 533,2 млн грн, надійшло -
7 716,5 млн грн), за 2020 рік -  на 104,8 % (заплановано на 2020 рік 
10 482,8 млн грн, надійшло -  10 987,8 млн грн), за З місяці 2021 року -  на
107,6 % (заплановано на З місяці 2 433,6 млн грн, надійшло -  2 617,4 млн грн), за 
6 місяців 2021 року -  на 107,9 % (заплановано на 6 місяців 5 106,2 млн грн, 
надійшло -  5 510,2 млн грн). До того ж збільшувались темпи приросту 
надходження доходів проти відповідного періоду попереднього року -  за 9 
місяців 2020 року він становив 0,0 %, за 2020 рік -  1,7 %, за З місяці 2021 року -
7,8 %, за 6 місяців 2021 року -  14,7 %.

Водночас у II півріччі 2020 року обласний бюджет по доходах загального і 
спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) не виконувався, а у І 
півріччі 2021 року забезпечувалось його виконання.

За 9 місяців 2020 року план по доходах виконано на 92,5 % (заплановано на 
9 місяців 1 342,4 млн грн, надійшло -  1 242,0 млн грн), за 2020 рік -  на 96,5 % 
(заплановано на 2020 рік 1 900,1 млн грн, надійшло -  1 833,1 млн грн), за З 
місяці 2021 року -  на 109,3 % (заплановано на З місяці 441,5 млн грн, надійшло
-  482,7 млн грн), за 6 місяців 2021 року -  на 108,4 % (заплановано на 6 місяців
920,4 млн грн, надійшло -  997,8 млн грн). Також збільшувались темпи приросту 
надходження доходів проти відповідного періоду попереднього року -  за 9 
місяців 2020 року він становив «мінус» 12,6 %, за 2020 рік -  «мінус» 3,5 %, за З 
місяці 2021 року -  19,9 %, за 6 місяців 2021 року -  27,6 %.

Зокрема, по доходах загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) 
обласний бюджет у II півріччі 2020 року та І півріччі 2021 року не виконувався.

За 9 місяців 2020 року план по доходах виконано на 91,4 % (заплановано на 
9 місяців 1 174,5 млн грн, надійшло -  1073,1 млн грн), за 2020 рік -  на 90,4 % 
(заплановано на 2020 рік 1675,1 млн грн, надійшло -  1 513,5 млн грн), за З місяці
2021 року -  на 94,4 % (заплановано на З місяці 385,3 млн грн, надійшло -
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363,5 млн грн), за 6 місяців 2021 року -  на 95,7 % (заплановано на 6 місяців
809,2 млн грн, надійшло -  774,3 млн грн).

Причини такого стану виконання доходів загального фонду обласного 
бюджету такі:

Станом на 01.06.2021 року загальна штатна чисельність зареєстрованих 
працівників скоротилася, порівнюючи з 01.01.2020 року, по Україні на 4,6 %, по 
Вінницькій області -  10,3 %. Загальна кількість скорочених офіційно 
працевлаштованих громадян складає по Вінницькій області 25,7 тис. осіб. Якщо 
відштовхуватися від мінімальної заробітної плати, то щомісячні втрати бюджету 
області складають біля 18 млн грн, зокрема обласного бюджету -  біля
3,6 млн грн. Дещо краща ситуація із середньою заробітною платою, де темпи 
зростання по Вінницькій області складають 129,1 %, тоді, як по Україні 125,8 %. 
Але цей показник не перекриває втрати від скорочення зареєстрованих осіб. 
Якщо врахувати, що економічна криза від всесвітньої пандемії вдарила однаково 
по всіх областях, то можна стверджувати, що у Вінницькій області на цей процес 
наклалося відволікання частини робочої сили в тінь з тіньовими виплатами 
заробітної плати.

Також збільшувались темпи приросту надходження доходів проти 
відповідного періоду попереднього року -  за 9 місяців 2020 року він становив 
«мінус» 4,3 %, за 2020 рік -  4,9 %, за З місяці 2021 року -  7,0 %, за 6 місяців
2021 року -  14,5 %.

Облдержадміністрацією здійснювались заходи щодо об’єднання на 
договірних засадах бюджетних коштів територіальних громад на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і 
виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та 
поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є 
складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на 
договірних засадах), та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища. У 2020 році на вкзані заходи обласний бюджет отримав коштів з 
місцевих бюджетів області в загальному обсязі 56,7 млн грн, а за 6 місяців
2021 року -  55,7 млн грн при плані на рік 86,8 млн грн.

За 9 місяців 2020 року по обласному бюджету {загальний і спеціальний 
фонди) проведено видатків 3172,9 млн грн, або 92,5 % до планових показників 
на 9 місяців (заплановано З 430,7 млн грн); за 2020 рік -  5013,9 млн грн, або
92,3 % до планових показників на рік (заплановано 5 434,0 млн грн), за З місяці
2021 року -  772,8 млн грн, або 73,1 % до планових показників на З місяці 
(заплановано 1 056,6 млн грн), за 6 місяців 2021 року -  1 868,1 млн грн, або
81,0 % до планових показників на 6 місяців (заплановано 2 306,2 млн грн).

Загалом забезпечувалось фінансування захищених статей бюджету, зокрема, 
повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків 
за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню 
(стипендій, пільгових пенсій тощо). Прострочена кредиторська заборгованість із 
зазначених виплат не допускалася.
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ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 
Основними завданнями дорожнього господарства області визначено 

забезпечення функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг 
загального користування, вулиць і доріг комунальної власності, визначення 
пріоритетних напрямків з відновлення доріг місцевого значення, забезпечення 
належного транспортного сполучення, підвищення рівня доступності 
соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг та туристичних об’єктів для 
населення області. Вирішення зазначених завдань здійснюється шляхом 
реалізації заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів.

у  2020 році на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту 
і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області спрямовано 
кошти державного дорожнього фонду в обсязі 1262,068 млн грн, з яких освоєно 
1213,076 млн грн.

У 2020 році за рахунок коштів державного дорожнього фонду в обсязі 
892,068 млн грн заплановано реалізацію 28 проєктів та передбачено ремонт 
109 км доріг місцевого значення та 308,1 ног м штучних споруд. За результатами 
роботи за рахунок коштів державного дорожнього фонду в обсязі 836,15 млн грн 
влаштовано дорожнього покриття на 104 км доріг та 308,1 пог м штучних 
споруд, виконано проєктно-вншукувальннх робіт на суму 6,9 млн грн-

На роботи з поточного дрібного ремонту та заходи з експлуатаційного 
утримання спрямовано 370,0 млн грн коштів державного дорожнього фонду. У 
рамках поточного дрібного ремонту доріг місцевого значення ліквідовано 
ямковість на площі 516,5 тис. м ,̂ відновлено профіль білощебеневого покриття 
на площі 550,0 тис. м ,̂ встановлено та замінено 845 дорожніх знаків, нанесено 
дорожньої розмітки на 235 км.

На фінансове забезпечення ремонту та утримання доріг місцевого значення 
спрямовувались кошти місцевих бюджетів, у  2020 році за підсумками спільної 
роботи з органами місцевого самоврядування укладено договорів на загальну 
суму 19,2 млн грн.

У 2020 році за результатами конкурсного відбору та на умовах 
співфінансування з місцевих бюджетів реалізовано 50 проєктів з будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах області, в рамках яких за рахунок коштів державного 
дорожнього фонду відновлено дорожнього покриття на площі 88,9 тис. м .̂ На 
зазначені цілі спрямовано 67,28 млн грн коштів державного дорожнього фонду, з 
яких освоєно 67,07 млн грн.

Транспортна інфраструктура. У сІчні-фудні 2020 року вантажообіг 
підприємств транспорту становив 23046,1 млн ткм, або 88,8 % від обсягу 
січня-грудня 2019 року. Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на
11,5 %, автомобільного -  на 3,6 %.
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Пасажирообіг у січні-грудні 2020 року становив 2718,8 млн пас. км і 
порівнюючи з пасажирською роботою, яка виконана у січні-грудні попереднього 
року, зменшився на 59,7 %

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень 
фізичними особами-підприємцями) скористалося 49,3 млн пасажирів, що 
становить 70,0 % та 66,4 % до січня-грудня попереднього року. Перевезення 
пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 104,9 млн 
пасажирів.

Зменшення показника пасажирообігу пов’язано із впровадженням на 
території України карантинних заходів, зокрема, забороною з 18 березня до 
22 травня 2020 року регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному 
і міжобласному сполученнях (крім перевезення легковими автомобілями).

Контролюючими органами у складі спільних мобільних груп здійснюються 
рейдові перевірки транспортних засобів за дотриманням санітарних та 
протиепідемічних норм на час дії карантину, а також дотримання вимог Закону 
України «Про автомобільний транспорт».

В області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських 
маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району, 
та близько 100 міських маршрутів. Крім того, у Вінницькій області 
нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

На автобусних маршрутах загального користування Вінницької області 
працює 110 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, з них 67 -  у м. Вінниці.

На сьогодні з метою створення безперешкодного життєвого середовища для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів 
транспортної інфраструктури Комунальним підприємством «Вінницька 
спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього 
руху» виконані роботи з поновлення дорожньої розмітки 1.17 з піктограмами 
«місце посадки людей з інвалідністю» на 220 зупинках громадського транспорту. 
Роботи з поновлення цієї дорожньої розмітки будуть продовжуватися по мірі 
виконання робіт з ремонту дорожнього покриття в районі зупинок громадського 
транспорту.

На сьогодні в місті Вінниця на наявних світлофорних об’єктах встановлено 
132 звукових прилади для озвучення сигналів світлофору.

У січні-грудні 2020 року залізничним транспортом відправлено
15092,7 тис. т вантажів, що на 7,5 % менше ніж у січні-грудні 2019 року. 
Водночас перевезення нафти і нафтопродуктів збільшилося у 2,5 раза, 
будівельних матеріалів -  у 1,8 раза, хімічних і мінеральних добрив -  на 11,5 %. 
Перевезення брухту чорних металів знизилося на 20,7 %, зерна та продуктів 
перемолу -  на 23,3 %, лісових вантажів -  на 12,0 %, цементу -  на 7,1 %.

Залізничним транспортом у січні-листопадІ 2020 року відправлено
3,9 млн пасажирів. Пасажирообіг становив 1496,7 млн пас. км.
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За даними Акціонерного товариства «Укрзалізниця», на території 
Вінницької області у підпорядкуванні двох регіональних філій «Південно- 
західна залізниця» та «Одеська залізниця» знаходяться 68 залізничних станцій. 
Загальна протяжність залізничних магістралей Вінниччини складає 1074,3 км. 
Великі залізничні вузли -  Жмеринка, Вінниця, Козятин та Вапнярка.

Загальна площа земельних ділянок, що орендуються у Вінницькій області 
для потреб акціонерного товариства «Укрзалізниця», складає 8,6872 га.

На території області знаходиться один виробничий підрозділ пасажирського 
господарства Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а саме вагонна дільниця 
станції Жмеринка, приписний парк пасажирських вагонів якої налічує 123 
вагони. Для перевезення пасажирів у залізничному пасажирському сполученні 
задіяно 6 од. тепловозів та 50 од. електровозів, що обслуговують пасажирські 
поїзди, які курсують по території області.

Згідно з графіком руху поїздів на 2019/2020 рік територією Вінницької 
області (із зупинками на станціях Козятин-1, Вінниця, Жмеринка-Пас, 
Калинівка-1, Могилів-Подільський тощо) передбачено курсування 40 пар 
цілорічних пасажирських поїздів. Крім того, у сполученні з Вінницькою областю 
передбачено курсування 23 пар додаткових поїздів. На території області в 
середньому курсує 18 приміських поїздів, які обслуговуються складами 
електропоїздів та локомотивними бригадами моторвагонного депо Одеса- 
Застава-1 регіональної філії «Одеська залізниця», а також 66 приміських поїздів і
12 регіональних поїздів, які обслуговуються складами електропоїздів та 
локомотивними бригадами моторвагонного депо Фастів і складами дизель- 
поїздів моторвагонного депо Чернігів та локомотивними бригадами 
локомотивних депо Гречани, Жмеринка, Козятин, Шепетівка регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця».

На території Вінниччини зареєстроване Комунальне підприємство 
«Аеропорт Вінниця». Розташоване в 7,5 км на схід від залізничної станції 
м. Вінниця і в 1 км на південний захід від населеного пункту Гавришівка, має 
зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення 
пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами. Може приймати літаки 
класу Боїнг-737, Аеробус А320, Ту-154, Іл-76, Ан-74. Комунальне підприємство 
«Аеропорт Вінниця» має будівлю аеровокзального комплексу з високою 
пропускною спроможністю, з можливістю одночасного перебування у 
накопичувачі аеровокзалу до 186 осіб, В аеропорту облаштовано пункт пропуску 
через державний кордон, діє митна служба. Однак у зв’язку із запровадженням 
карантинних заходів призупинено виконання регулярних та чартерних рейсів.

Галузь річкового транспорту. У Вінницькій області берегова лінія по річці 
Дністер складає 186 км, по річці Південний Буг -  317 км. В області 
нараховується 76 водоймищ та 3600 ставків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 
1996 року № 640 «Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що 
належать до категорії судноплавних» до внутрішніх водних шляхів, що належать 
до категорії судноплавних, відносять річку Південний Буг. Довжина її
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судноплавної ділянки складає 199 км, з яких 65 км проходить по території 
області. У регіоні всього зареєстровано плавзасобів 984: в судновій книзі -  918 
та державному судновому реєстрі -  66. Рішенням 38 сесії Вінницької обласної 
Ради 7 скликання від 26 червня 2020 року № 847 затверджено Правила 
користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у 
Вінницькій області.

Відповідно до розпорядження Голови облдержадміністрації від 11 червня
2020 року № 372 «Про навігацію на водних об’єктах області у 2020 році» 
встановлено термін дії навігації на водних об’єктах Вінницької області для 
маломірних (малих) суден у річках та їх притоках, у водосховищах, озерах, 
ставках, річки Дністер та у Дністровському водосховищі з 18 червня 2020 року 
до настання льодоставу, але не пізніше ЗО листопада 2020 року.

На сьогодні у Вінницькій області на ділянці водного шляху річки Південний 
Буг від с. Лаврівка до Сабарівської ГЕС встановлено плавучі засоби 
навігаційного обладнання, які забезпечують безпеку судноплавства для 
пасажирських перевезень.

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення. У
2021 році на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення передбачено 1048,4 млн грн коштів 
державного дорожнього фонду, У І півріччі 2021 року в межах зазначеного 
фінансового ресурсу реалізовувалися 20 проєктів з капітального та поточного 
середнього ремонту окремих ділянок доріг місцевого значення загальною 
протяжністю 95,5 км та штучних споруд загальною протяжністю 160,0 м п.

Станом на 01 липня 2021 року в рамках капітального та поточного 
середнього ремонту влаштовано дорожнього покриття на 15,237 км ділянках 
доріг місцевого значення та 4,8 п м штучних споруд. Завершено реалізацію З 
проектів:

капітальний ремонт мосту км 04+137 на 0-02-07-02 Чернятин-Калинівка- 
Шепіївка;

поточний середній ремонт дороги місцевого значення 0-02-03-01 Вінниця- 
Гнівань-Тиврів, км 5+887 -  км 8+683 (влаштування зовнішньої мережі 
освітлення);

поточний середній ремонт дороги місцевого значення 0-02-21-05 Торків- 
Брацлав-Ситківці-Леухи-ст. Монастирище, км 23+790 -  км 35+580.

Із випередженням термінів проводиться робота з реалізації в рамках 
Національної програми «Велике будівництво» проєкту з капітального ремонту 
мосту на км 02+247 автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення С-02-14-52 /Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка/ -  Немирів, 
На роботи передбачено кошти державного дорожнього фонду -  6,98 млн грн.

Мостовий перехід з’єднує м. Немирів з дорогами загального користування 
державного значення М-12 та «дорогою президентів» Р-08, яка веде до м. Ямпіль 
та є важливою для забезпечення реалізації проєкту з будівництва прикордонного 
мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль- 
Косеуць.
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У рамках проєку: влаштування залізобетонної монолітної плити та відкосних 
стінок, бордюрного каменю, асфальтування проїзної частини штучної споруди та 
пішохідних зон, влаштування бар’єрного огородження та нанесення розмітки.

Реалізація робіт та заходів проводилась у рамках експлуатацііїного 
утримання доріг загального користування місцевого значення. Завдяки 
поточному дрібному ремонту доріг місцевого значення ліквідовано ямковість на 
площі 34,24 тис м ,̂ відновлено профіль білощебеневого покриття на площі
26,0 тис. м ,̂ встановлено та замінено 188 дорожніх знаків, нанесено дорожньої 
розмітки на 103,4 км.

У І півріччі 2021 року з державного бюджету до обласного бюджету на 
реалізацію проєктів та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення 
спрямовано коштів державного дорожнього фонду в обсязі 494,3 млн грн. 
Використано коштів державного дорожнього фонду -  353,0 млн грн, що складає
71,5 % фактичних надходжень.

На фінансове забезпечення ремонту та утримання доріг місцевого значення 
передбачено спрямування коштів місцевих бюджетів. У І півріччі 2021 року за 
підсумками спільної роботи з органами місцевого самоврядування укладено 
договорів на загальну суму 19,1 млн грн.

У 2021 році передбачено спрямування коштів державного дорожнього 
фонду в обсязі 170,0 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах на умовах конкурсного відбору 
таких проєктів та за наявності проєктно-кошторисної документації, експертного 
звіту, співфінансування з місцевого бюджету. За результатами засідання 
конкурсної комісії з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері 
дорожнього господарства для фінансування визначено 34 проекти, в рамках яких 
за рахунок коштів державного дорожнього фонду буде відновлено 149,75 тис. м  ̂
вулиць і доріг комунальної власності.

З метою збереження доріг в області посилено заходи з габаритно-вагового 
контролю. Забезпечення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху 
встановлених обмежень для великовагових та/або великогабаритних 
транспортних засобів та проведення спільних рейдових перевірок у регіоні 
здійснюється з використанням усього наявного відповідного обладнання. 
Представниками Управління дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації спільно з Подільським міжрегіональним управлінням 
Укртрансбезпеки, Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області та 
Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області» проводяться спільні рейдові перевірки щодо контролю за дотриманням 
вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих і 
нормативно-правових актів України у сфері перевезення вантажів.

Підписано відповідний Меморандум про співпрацю між Управлінням 
дорожнього господарства обласної державної адміністрації. Державним 
підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». 
Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області та Подільським 
міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки. Метою Меморандуму є
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спрямування спільних зусиль для ефективного співробітництва щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання руйнуванню дорожнього 
полотна, зокрема від перевантаження транспортних засобів, реалізації державної 
політики з безпеки на автомобільному транспорті, обслуговування та 
забезпечення функціонування пунктів габаритно-вагового контролю.

Транспортна інфраструктура Вінницької області є однією з базових галузей 
економіки області, яка забезпечує потреби регіону в пасажирських та вантажних 
перевезеннях. Послуги з перевезення пасажирів автобусами надають більше 100 
суб’єктів господарювання, які використовують близько 2 тис. автобусів.

Особливу увагу приділяють сталому функціонуванню системи 
пасажирських перевезень, здійснюються заходи, спрямовані на оптимізацію 
мережі внутрішньообласних автобусних маршрутів, забезпечення належної 
якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах 
загального користування, посилення контролю за якістю пасажирських 
перевезень.

Згідно зі статистичними даними у січні-травні 2021 року вантажообіг 
підприємств транспорту становив 9921,8 млн т. км, або 90,3 % від січня-травня
2020 року. Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 10,9 %, а 
автомобільного транспорту збільшився на 25,0 %. Транспортний комплекс 
області за січень-травень 2021 року виконав перевезення вантажів в обсязі
8398,8 тис. т. Збільшення проти січня-травня 2020 року складає 8,6 %.

У січні-травні 2021 року залізничним транспортом відправлено
6218,0 тис. т вантажів, що на 4,4 % більше ніж у січні-травні 2020 року. 
Перевезення чорних металів збільшилося у 24,0 раза, будівельних матеріалів ~ у
2.4 раза, брухту чорних металів -  на 52,0 %, лісових вантажів -  на 47,7 %, 
цементу “  на 18,8 %. Водночас перевезення хімічних і мінеральних добрив 
знизилося на 60,7 %, нафти і нафтопродуктів -  на 47,6 %, зерна та продуктів 
перемолу -  на 13,5 %.

Пасажирообіг у січні-травні 2021 року становив 1177,5 млн пас. км або
97.4 % від обсягу січня-травня 2020 року. Порівнюючи з відповідним періодом 
попереднього року, пасажирообіг залізничного транспорту збільшився на 12,6 %, 
автомобільного транспорту -  зменшився на 17,5 %. У січні-травні 2021 року 
пасажирським транспортом перевезено 36,7 млн пасажирів, що на 25,4 % менше, 
ніж у січні-травні 2020 року.

Залізничним транспортом за січень-травень 2021 року відправлено
1,7 млн пасажирів, пасажирообіг становив 807,3 млн пас. км. 
Електротранспортом в обласному центрі за січень-травень 2021 року перевезено
15,9 млн. пасажирів.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:
розроблення і затвердження регіональної програми розвитку 

автомобільного транспорту, яка визначає, зокрема, розвиток мережі автобусних 
маршрутів загального користування на відповідній території на 2020-2025 роки;
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здійснення спільних заходів щодо боротьби з автомобільними 
перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення поза межами правового 
поля;

аналіз та оптимізація маршрутної мережі міжміських і приміських 
маршрутів загального користування із врахуванням потреб об’єднаних 
територіальних громад;

підвищення якості та культури обслуговування пасажирів шляхом 
впровадження інноваційних технологій;

дотримання безпеки перевезень пасажирів і вантажів;
своєчасне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях;
підвищення якості та культури обслуговування пасажирів.
В області функціонує авіаційний транспорт. У 2021 році Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» на реконструкцію аеропорту 
«Вінниця» передбачено кошти державного бюджету в обсязі 604,3 млн грн. 
Беручи до уваги потенціал аеропорту «Вінниця», проектом передбачено 
розширення наявної злітно-посадкової смуги, а також перону для безпечного 
розміщення й самостійного маневрування повітряних суден і перонної техніки. 
На модернізацію аеропорту надійшов перший транш з державного бюджету.

З метою врегулювання проблеми пасажирських перевезень в області 
проводиться робота з розробки транспортної моделі пасажирських перевезень, 
як комплексу рішень із врегулювання питань щодо неактуалізованих маршрутів, 
розкладів руху, боротьби з нелегальними перевезеннями, врегулювання 
пільгових перевезень.

Транспортна модель має забезпечити комфорт та безпеку пасажира завдяки 
актуалізованій маршрутній мережі, яка визначить доцільність новостворених та 
наявних маршрутів в умовах децентралізації, на які буде проведено конкурс, де 
один із головних критеріїв -  комфортабельний та модернізований технічний 
засіб, в якому приємно пересуватись, та завдяки злагодженому механізму 
контролю за діяльністю суб’єктів ринку пасажирських перевезень.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Діяльність обласної державної адміністрації спрямована на реалізацію 

завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2027 року.

Основними напрямками діяльності є забезпечення стабільного 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, технічне 
оновлення підприємств, поліпшення їх фінансово-економічного стану.

Системний підхід до вирішення питань у  сфері поводження з ТПВ 
залишається одним із найважливіших пріоритетів стратегічного розвитку 
області, оскільки вирішення зазначеного питання є запорукою забезпечення 
екологічної безпеки навколишнього природного середовища.
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В області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення 
твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ за 
місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу).

Так, станом на 01.07.2021 Липовецькою міською територіальною фомадою 
здійснено ряд заходів та організовано щоденний контроль за якісним та 
кількісним складом відходів, що поступають на сміттєзвалище.

У Теплицькій територіальній громаді запроваджено роздільне збирання 
відходів у смт Теплик та в 10-ти селах громади.

Роздільним збиранням із поділом на 4 фракції охоплено території 
Тульчинської міської та Шпиківської селищної громад. Централізоване 
вивезення ТПВ здійснюється міським Комунальним підприємством 
«Тульчинкомунсервіс», яке надає послуги населенню м. Тульчина, Суворівське, 
с. Дранка, с. Одаї, с. Ганнопіль та приміським населеним пунктам.

Впровадження такої практики має досить позитивну тенденцію. Так, 
наприкінці 2017 року роздільний збір організовано у 37 населених пунктах, а 
наприкінці 2018 -  у 74 населених пунктах області. Станом на 2 квартал
2021 року вже у 146 населених пунктах запроваджено такий збір.

Крім того, наразі в області функціонують: сміттєсортувальна лінія на 
Вінницькому міському полігоні побутових відходів, сміттєсортувальна лінія на 
полігоні смт Мурованих Курилівців. Завершено будівництво сміттєсортувальних 
комплексів у містах Іллінці, Калинівка та Козятин, Бар, які тепер працюють у 
тестових режимах. Продовжується реалізація проєкту з облаштування такого 
комплексу в м. Хмільник.

у  територіальних громадах області триває робота по облаштуванню 
контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ, на яких розміщуються 
відповідні контейнери.

Так, у м. Немирів встановлено 20 площадок для збору скла та пластику, 
закуплено контейнери для збору ТПВ у Немирівській міській, Брацлавській та 
Райгородській селищних територіальних громадах.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів одним з шляхів вирішення 
питання щодо запровадження оптимізованої схеми поводження з ТПВ у межах 
кластера є застосування положень Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад».

У квітні 2021 року рішенням сесії Тульчинської міської ради затверджено 
Меморандум про співпрацю і партнерство між Тульчинською міською радою, 
Брацлавською та Вапнярською селищними радами. Одним із напрямків 
Меморандуму є активізація співпраці між територіальними громадами в галузі 
поводження з ТПВ.

Крім того, в області завершено роботу по розробці проєкту Регіонального 
плану управління відходами, який схвалено розпорядженням Голови 
облдержадміністрації від 28.12.2020 № 827.

Одночасно, з метою підвищення рівня свідомості та культури населення 
щодо сучасного та безпечного поводження з відходами, в області постійно 
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота.
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Друковані ЗМІ повсякчас розміщують статті з відповідної тематики. Також 
інформація щодо поводження з твердими побутовими відходами та забезпечення 
належного утримання місць видалення відходів транслювалася у телевізійних 
новинах та програмах філії ПАТ НСТУ «Вінницька РД «ВІНТЕРА», у прямому 
ефірі «Новий день», у випусках новин ТРК «Вінниччина», а також озвучувалась 
під час радіоефірів обласного радіо в інформаційному випуску «Резонанс».

Однією із цікавих є інформація про те, що 22 квітня 2021 року на території 
школи Малих Хуторів Вінницької територіальної громади запрацювала 
сортувальна станція вторинної сировини «Eco Friends». Для втілення задуму 
придбано механічний прес для брикетування пластику та додаткові контейнери. 

Робота у цьому напрямку продовжується та перебуває на контролі.

Опалювальний сезон 2020/2021 років в області завершено ЗО квітня
2021 року. Районними державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування прийнято розпорядчі документи щодо закінчення 
опалювального сезону.

Підготовка до опалювального сезону 2021/2022 років
На виконання розпорядження Голови облдержадміністрації від 

27.05.2021 року № 458 «Про підготовку підприємств житлово-комунального 
господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до 
роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років», станом на 
23.07.2021, виконано близько 55 %  від запланованих обсягів робіт, а саме:

По тепловому господарству -  55,0 %:
підготовлено котелень -  62,3 % від запланованого (або 569 од.) 
замінено (відремонтовано/дооснащено) -  котлів 50,0 % (З од.) 
підготовлено теплових мереж (у двотрубному обчисленні) -  54,4 %

(202,7 км);
замінено мереж по технології попередньо-ізольованих труб -  52,2% (2,4 км). 
По житловому фонду -  57,0 %:
комплексна підготовка будинків -  51,0 % (2560 буд.), в яких виконано: 
ремонт покрівлі -  56,0 % (170 буд.);
ремонт систем холодного водопостачання -  66,0 % (240 од.); 
ремонт електроенергетичних систем будинків -  55,0 % (350 буд.);
По водопровідно-каналізаційному господарству -  49,2 %: 
заміна/ремонт водопровідних мереж ~ 54,2 % (13,0 км); 
заміна/ ремонт каналізаційних мереж -  49,1 % (2,8 км); 
підготовка водопровідних насосних станцій -  48,6 % (17 од.); 
підготовка каналізаційних насосних станцій -  47,0 % (14 од.); 
підготовка свердловин -  47,2% (100 од.).
По закладам соціально-культурного призначення -  57,0 %: 
комплексна підготовка:
загальноосвітніх навчальних закладів -  60,0 % (481 од.); 
дошкільних навчальних закладів -  55,0 % (412 од.); 
закладів охорони здоров’я -  55,0 % (57 од.).
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Рівень оснащеності вузлами комерційного обліку складає: 
теплової енергії багатоквартирних житлових будинків -  95,2 %, нежитлових 

будинків -  94,7 %;
гарячої води житлових будинків -  58,3 %, нежитлових будинків -  100 %; 
холодної води житлових будинків -  58,1 %, нежитлових будинків -  98,6 %.

Водночас пріоритетами були та залишаються заходи з 
енергозбереження та енергоефективності.

Протягом 2020 року на території області побудовано 26 сонячних 
електростанцій, у І півріччі 2021 року -  2. Так, загальна кількість сонячних 
електростанцій на території Вінниччини зросла до 93 об’єктів. Встановлена 
фактична потужність зазначених електростанцій станом кінець І півріччя
2021 року складає 285,172 МВт. Окрім того, на території області працює ЗО 
малих гідроелектростанцій встановленою потужністю 22,611 МВт.

Зазначені об’єкти альтернативної енергетики протягом 2020 року 
згенерували 414,291 млн кВт/год електричної енергії, протягом І півріччя
2021 року -  206,116 млн кВт/год. До того ж на території області працює З 
біогазові установки встановленою потужністю 14,199 МВт та 2 когенераційні 
установки встановленою потужністю 1,615 МВт, які протягом 2020 року -  
92 млн кВт/год електричної енергії, протягом І півріччя 2021 року -  
59 млн кВт/год.

Одним з напрямків роботи згідно з програмою енергоефективності також є 
переведення котелень на альтернативні види палива. У 2020 році в області 
переведено котелень на альтернативні види палива на З об’єктах бюджетної 
сфери встановленою потужністю 2,82 МВт, у 2021 році на сьогодні на 1 об’єкті 
теплокомуненерго встановленою потужністю 2,5 МВт.

Що стосується обсягів споживання природного газу, то протягом 2020 року 
усіма категоріями споживачів використано 620,644 млн м куб. природного газу, 
що на 16,44 млн м. куб. менше ніж за аналогічний період 2019 року. Протягом 
першого півріччя 2021 року усіма категоріями споживачів використано 
305,171 млн м. куб. природного газу, що на 1,5 млн м. куб. менше ніж за 
аналогічний період 2020 року.

На виконання Програми дій Уряду за підтримки проєкту міжнародної 
технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (017) у Вінницькій області створено 
Базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. 
Організовано відповідну роботу за безпосередньої участі структурних 
підрозділів облдержадміністрації та закладів обласного підпорядкування та 
здійснюється щомісячне внесення інформації про спожиті енергоносії в розрізі 
кожної будівлі обласних бюджетних установ.

"Н. Заболотна



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки
затверджена рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня
2019 року № 752 (далі -  Програма).

На її виконання у 2020 році заплановано реалізацію 20 заходів, на які 
передбачено 23835,7 тис. грн (зокрема, кошти обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища - 19061,5 тис. грн, 4774,2 тис. грн -  
співфінансування з місцевих бюджетів). Станом на 31 грудня 2020 року 
реалізовувалось 12 заходів, освоєно 8084,168 тис. грн (7353,668 тис. грн -  кошти 
обласного фонду та 730,5 тис. грн -  кошти місцевих бюджетів).

А саме:
захід з реконструкції очисних споруд каналізації у с. Зарванці Вінницького 

району; на який освоєно 683,3 тис. ф н  (з обласного фонду -  392,5 тис. грн, з 
місцевих бюджетів -  290,8 тис. грн);

З заходи з реконструкції каналізаційних мереж у с. Агрономічне 
Вінницького району, м. Вінниця та м. Жмеринка; на них освоєно 4618,0 тис. грн 
(з обласного фонду -  4233,1 тис. грн, з місцевих бюджетів -  384,9 тис. грн);

захід з очистки від мулових наносів ставка на струмку безіменному (ліва 
притоки р.Ровець) в с.Почапинці Жмеринського району; на який освоєно 345,0 
тис.грн (з обласного фонду 300,0 тис.грн та з місцевих бюджетів -  45,0 тис.грн);

5 заходів з розвитку системи поводження з твердими побутовими 
відходами; на які освоєно 12000,4 тис. грн (з обласного фонду 8699,1 тис. грн та
з місцевих бюджетів -  3301,3 тис. грн): будівництво сміттєсортувального 
комплексу на території Івановецької сільської ради для м.Бар; придбання 
обладнання для роздільного збору та транспортування побутових відходів для 
Немирівської міської ради, Вороновицької селищної ради, Бохоницької сільської 
ради Вінницького району, Слободо-Шаргородської сільської ради Жмеринського 
району;

захід з відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва у с. Северинівка Жмеринського району; освоєно
815,6 тис. грн коштів обласного фонду;

публікація наукового видання «Природа Вінниччини». Рослини (частина 
І)»; використано 73,8 тис. грн обласного фонду;

обстеження місця зберігання, проведення досліджень та розроблення 
заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника 
Жмеринського району; у 2020 році з обласного фонду використано
100,0 тис. грн.

Проєкти з очистки від мулових наносів р. Південний Буг у межах 
м. Хмільник та на території Стрижавської селищної ради Вінницького району 
отримали позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля та заплановані до 
реалізації у наступні роки.
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На виконання заходів, передбачених Програмою, відповідно до рішення 5 
сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 64 «Про внесення 
змін до рішення З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 
«Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами) заплановано реалізацію 
природоохоронних заходів на суму 22842,89 тис. грн.

У І півріччі 2021 року проведено фінансування заходів в обсязі
5892,8 тис. грн. У звітному періоді освоєння коштів склало 5780,6 тис. грн, що 
становить 25 % від запланованого обсягу коштів для реалізації 
природоохоронних заходів.

Придбано сміттєзбиральну техніку (сміттєвози) для Копайгородської та 
Тиврівської селищних територіальних громад на суму 3593,102 тис. грн.

Проведено оплату частини робіт із реконструкції каналізаційного колектору 
та дюкерного переходу напірного каналізаційного колектору через р. Південний 
Б у г -  1523,487 тис.грн.

Доукомплектовано навчально-наукову лабораторію «Екологічного 
моніторингу» для проведення еколого-просвітницької і науково-дослідницької 
роботи серед вчителів, учнів, студентів, населення ТГ Вінницької області, 
здійснено оплату обладнання (65,0 тис. грн).

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області з метою 
зміцнення матеріально-технічної бази відділу державного екологічного нагляду 
(контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу придбано 
автомобіль на 599,0 тис. грн.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» та розпорядження Голови обласної державної 
адміністрації від 16 березня 2018 року № 201 «Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які надаються облдержадміністрацією та її' 
структурними підрозділами». У 3-4 кварталі 2020 року розглянуто 631 заяву на 
отримання документів дозвільного характеру та прирівняних до них 
адміністративних послуг. За результатами розгляду поданих документів 
дозвільним органом надано 499 документів дозвільного характеру та 
прирівняних до них адміністративних послуг, 144 комплекти документів 
повернуто подавачам на доопрацювання.

У 1-2 кварталі 2021 року розглянуто 1705 заяв на отримання документів 
дозвільного характеру та прирівняних до них адміністративних послуг. За 
результатами розгляду поданих документів дозвільним органом надано 1126 
документів дозвільного характеру та прирівняних до них адміністративних 
послуг. Повернуто на доопрацювання 153 комплектів.

Кількість позитивних висновків з оцінки впливу на довкілля, виданих 
обласною владою у 2020 році -  32, за І півріччя 20021 року -13. Загальна 
кількість матеріалів, що надійшли на проходження оцінки впливу на довкілля -  
128.
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Кількість документів обласного рівня, що пройшли стратегічну екологічну 
оцінку станом на 31 грудня 2020 року -  57, станом на 01 липня 2021 року 
надійшло матеріалів -  98.

Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття
В області значне техногенне навантаження на довкілля: у структурі 

ландшафтів переважають аграрні та селитсбно-промислові (ландшафти 
населених пунктів), площа лісів становить 13,1 % території. У природному стані 
залишилися натуральні ділянки вздовж річок, деякі неосушені болота, 
торфовища, різнорідні морфологічно й літологічно вершини горбів, карстові 
форми рельєфу (на півдні області), форми рельєфу з виходами на поверхню глин, 
вапняків, крейди, гіпсу, пісковиків, гранітів, де фрагментарно зберіглась лісова, 
степова, лучна і водно-болотна рослинність, площі яких становлять до 5 % від 
площі території області.

На сьогодні в області налічується 430 об’єктів природно-заповідного фонду 
(43 загальнодержавного значення, зокрема 1 національний природний парк та 
387 місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною 
площею 60177,3 га, що складає 2,27 % від площі області.

Наразі проводяться роботи щодо переоформлення положень та охоронних 
зобов’язань про об’єкти природно-заповідного фонду (далі -  ПЗФ) та зміну їх 
відповідальних осіб, відповідно до пунктів 1.4 і 3.4 інструкції та зважаючи на 
реформу децентралізації.

Також проводяться роботи щодо зміни меж (розширення) території 
національного природного парку «Кармелюкове Поділля» на площу 64,7 га в 
межах Чечельницького району Вінницької області, відповідно до Указу 
Президента України від 23 березня 2021 року № 111/2021.

Згідно зі статею Закону України «Про землеустрій» (Проєкти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок розробляються у  разі формування нових 
земельних ділянок із земель державної, комунальної власності (крім випадків 
формування земельних ділянок за іншою документацією із землеустрою) та у  
разі зміни цільового призначення земельних ділянок у  випадках, визначених 
законом...) технічна документація з організації та встановлення меж об’єктів 
природно-заповідного фонду (далі -  ПЗФ) потребує фінансування для 
розроблення проєкту землеустрою, що передбачено пунктом 1.4, 1.6 Указу 
Президента України від 23 березня 2021 року № 111/2021. Території та об’єкти 
природно-заповідного фонду оформлені відповідними знаками та 
інформаційними матеріалами, межі цих територій та об’єктів нанесені на 
відповідні планово-картофафічні матеріали.

З метою недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними 
природними комплексами та об’єктами в області проводиться робота з 
керівниками територіальних органів влади та органів місцевого самоврядування 
щодо резервування особливо цінних природних комплексів для подальшого 
створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
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За друге півріччя 2020 та за період першої половини 2021 року розглянуто 
та погоджено 17 переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

Розглянуто 2 клопотання щодо створення нових об’єктів природно- 
заповідного фонду.

у  III кварталі поточного року планується впровадити новостворений 
заповідник об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення -  геологічної 
пам’ятки природи «Липовецька астроблема» орієнтовною площею 20,3 га.

На території ДП «Хмільницьке лісове господарство» (Літинський та 
Хмільницький райони) за даними інвентаризації 2020 року знаходиться 107 
особин зубра європейського (вид, занесений до Червоної книги України).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Організація роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення
В області організовано роботу 63 «фронт»-офісів місцевих громад з надання 

адміністративних послуг соціального характеру, з яких 6 управлінь соціального 
захисту населення міст обласного значення працюють як «фронт»-офіс та «бек»- 
офіс, 63 громади здійснюють прийом документів мешканців із використанням 
ПК «Соціальна громада».

У 42 територіальних громадах підключені до ПК «Соціальна громада» 
старостинські округи (354 посадових осіб сільської, селищної ради).

Державні адресні допомоги
Видатки на виплату державних адресних допомог Вінницької області у

І півріччі 2021 року склали 1млрд 143,1 млн грн (що на 3,5 % більше проти 
аналогічного періоду 2020 року).

Кількість отримувачів державних адресних допомог, яким здійснено 
виплати, становить понад 97 тис.

Комплексна послуга «Є-Малятко» (онлайн)
Послугою « є  - Малятко» в частині призначення допомоги при народженні 

дитини скористались 1934 особи (що у  9 разів більше, порівнюючи з аналогічним 
періодом минулого року, оскільки у  І  півріччі 2020 року послугою скористалась 
лише 201 особа) допомогу призначено 1854 особам (в І півріччі 2020 року -  196 
особам).

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб
Станом на 01.07.2021 у Вінницькій області на обліку перебуває 11283 

внутрішньо переміщених осіб (8193 сімей). Серед загальної кількості 
внутрішньо переміщених осіб -  2808 пенсіонерів, 615 осіб з інвалідністю та 
2155 дітей.

Протягом І півріччя 2021 року щомісячну грошову допомогу для покриття 
витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг 
отримали 16323 особи (23053 сімей) на загальну суму 23 294 851,00 грн.
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Житлові субсидії та виплата пільг па оплату житлово-комунальних 
послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі

Станом на 01.07.2021 кількість домогосподарств, яким призначено субсидію 
становить 118,1 тис (19,4% від загальної кількості домогосподарств 607807).

Сума нарахованих та виплачених житлових субсидій у 2021 році становить
1035,6 млн грн, з них: готівка (укрпошта та банки) -  983,3 млн грн та 
безготівкова -  52,3 млн грн.

Субсидію на житлово-комунальні послуги отримали 97,0 тис 
домогосподарств на загальну суму 869,3 млн грн, субсидію на тверде паливо і 
скраплений газ -  29,9 тис. домогосподарств на загальну суму 114,0 млн грн.

Кількість домогосподарств які підлягали автоматичному перепризначенню 
житлових субсидій на неопалювальний період становить 84,6 тис., з них 
автоматично розраховано 80,5 тис. домогосподарствам (95,2%).

За 1 півріччя 2021 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива і скрапленого газу надано 140 824 особам у грошовій 
готівковій формі на загальну суму 175 632 844,00 грн (з яких, на житлово- 
комунальні послуги -  133 564 особам на загальну суму 161 225 075,00 грн, 
тверде паливо і скраплений газ -  7 260 особам на загальну суму
14 407 769,00 грн).

Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі 
виплачено 230 506 пільговикам на загальну суму 124 846 274,20 грн.

Соціальний захист ветеранів війни
У Вінницькій області станом на 01.07.2021 проживає 42 315 ветеранів війни 

(З 920 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 23 413 учасників бойових дій; 
8 690 учасників війни, 6 292 члени сімей загиблих та померлих ветеранів війни).

Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з 
Вінниччини, а також ветеранів війни

У Вінницькій області станом на 01.07.2021 з числа ветеранів війни, які 
перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій 18 553 
особи; особи з інвалідністю внаслідок війни -  800 осіб; учасників війни -  
35 осіб; постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського 
протесту -  37 осіб, членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях 
громадського протесту -  5 осіб.

Відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 04.12.2018 № 705, з обласного бюджету у 2021 році надано 
одноразову матеріальну допомогу 5 сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС на загальну суму 300 тис. грн та З особам, які отримали поранення
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(травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в 
східних областях України, на загальну суму 60 тис. грн.

Окрім того, в рамках виконання заходів вищезазначеної програми, з нагоди 
державних свят та дати створення військових частин, 78 членам сімей загиблих 
військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету 
на загальну суму 78 тис. грн.

У 2021 році здійснено виплату щорічної матеріальної допомоги членам 
сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського 
протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20.02.2014 за рахунок коштів 
обласного бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної 
Сотні на загальну суму 15 тис. грн та 32 постраждалим особам на загальну суму 
32 тис. грн.

Завдяки реалізації проєкту «Сімейне дозвілля у Карпатах» за рахунок 
коштів обласного бюджету проведено відпочинок 120 учасників АТО/ООС, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Героїв у м. Косів на загальну 
суму 999,6 тис. грн.

Соціальний захист осіб з інвалідністю
У Вінницькій області проживає 110 тисяч осіб, яким встановлено групу 

інвалідності.
У 2021 році через органи соціального захисту населення технічними та 

іншими засобами реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною» 
закуплено та видано 4 733 одиниць виробів, а саме: З 911 протезно- 
ортопедичних виробів, 237 крісел колісних, 491 засіб реабілітації, 61 
спеціальний засіб для орієнтування та спілкування, 33 -  проведено ремонт ТЗР.

Одночасно зазначаємо, що з 01.06.2021 набула чинності постанова 
Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 362 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2021 № 321», відповідно до якої 
функції із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб 
технічними та іншими засобами реабілітації покладено на Фонд соціального 
захисту інвалідів та його територіальні відділення.

В області функціонують соціально-транспортні служби для перевезення 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних фуп населення, так зване 
«Соціальне таксі» при 12 територіальних центрах соціального обслуговування/ 
центрах надання соціальних послуг, міському центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк у: Вінницькій, Гайсинській, Жмеринській, Хмільницькій, 
Тульчинській, Немирівській, ІллІнецькій міських, Війтівецькій, Самгородоцькій, 
Махнівській сільських, Джулинській (колишній Шляхівській), Томашпільській, 
Вапнярській селищних територіальних громадах області.

У І півріччі 2021 році зазначеними службами надано 3201 транспортну 
послугу 442 особам з інвалідністю.

За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної 
реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля» працевлаштовано 2 особи з
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інвалідністю, з них 1 особа -  за професією складальник-пакувальник, 1 особа -  
продавець непродовольчих товарів.

Протягом І півріччя 2021 року особам з інвалідністю передано у власність 
15 гуманітарних автомобілів та 12 автомобілів отриманих за кошти державного 
бюджету, які перебували у користуванні зазначених осіб більше 10-ти років.

Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 12 
автомобілів, отриманих за кошти державного бюджету та 6 гуманітарних 
автомобілів.

Санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення
Відповідно до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і 

молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-
2024 роки, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання від
17 грудня 2019 року № 890, у II півріччі 2020 року, за рахунок коштів обласного 
бюджету, відпочинком забезпечено 1250 дітей пільгових категорій з районів та 
міст обласного значення (крім м. Вінниця та м. Могилів-Подільський) на
6 365100 грн.

Окрім цього в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) 
оздоровлено 108 осіб, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) -  176 
дітей пільгових категорій.

З 01 серпня до 21 вересня 2020 року на відпочинок до оздоровчого закладу 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» 
(с. Приморське, Кілійського район. Одеська область) направлено 600 дітей, до 
дитячого оздоровчого закладу санаторного типу «Подільський Артек» 
(с.Заозерне Тульчинського р-ну) -  650 дітей.

Протягом 4 змін, що відбулися в І півріччі 2021 року, до МДЦ «Артек» 
направлено 180 дітей, до УДЦ «Молода гвардія» -  226 осіб.

Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та 
протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

В області діє Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року (завтерджена 
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226), на 
фінансування якої у 2021 році з обласного бюджету передбачено 1 575,0 тис. грн. 
За б місяців 2021 року фактично профінансовано 366,2 тис. грн.

В області проживає 14 263 багатодітні сім’ї, в яких виховується 48 878 
дітей.

Указом Президента України «Про присвоєння почесного звання «Мати- 
героїня» № 188/2021 від 07.05.2021 почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 48 
жінкам, які проживають у Вінницькій області.

15 червня на Вінниччині відкрито перший в Україні центр для дітей, які 
постраждали від насильства або стали його свідками (модель Барнахус).
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80 жінкам надано 863 послуги у відділенні «Притулок для тимчасового 
перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства (675 -  соціальні 
послуги, 176 -  психологічні консультації, 12 -  юридичні консультації) та 47 -  
послуг 138 дітям (з них 59 хлопчикам та 79 дівчаткам), з яких 29 -  психологічні 
консультації; 18 -  соціальні послуги).

У 2021 році продовжено функціонування семи мобільних бригад 
соціальпо-психологічної допомоги.

Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами 
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі з початку 2021 року здійснено 177 
виїздів та надано 865 послуг 207 постраждалим особам (4 -  чоловікам, 190 -  
жінкам, 13 -  дітям). До притулку доставлено 10 жінок та ІЗдітей.

З 01 січня 2021 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб 
утворено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та 
дві кризові кімнати.

Обласною «Лінією довіри» з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (О 800 75 04 75) 
надано послуги інформаційно-консультативної допомоги 64 особам (з них 4 
чоловікам, 60 жінкам, зокрема з питань домашнього насильства 41 особі; щодо 
неналежних умов проживання неповнолітніх дітей -  3; з юридичних питань та 
розподілу майна -  4; з інших питань -  15).

Проведено інформаційну кампанію -  регіональний флешмоб з 
використанням жестової мови «Не Мовчи! Ми Допоможемо»; забезпечено 
трансляцію відеороликів у торгових центрах м. Вінниці (ТРЦ Мегамол, ТРЦ 
Скай-Парк, ТРЦ Ізумруд), у маршрутних таксі, соціальних мережах; розміщено 
інформаційні матеріали на офіційних сайтах органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.

Покращення ефективності системи соціального забезпечення, 
обслуговування та надання соціальних послуг населенню

З метою підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених 
верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання якісних соціальних 
послуг, створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, здійснення конкретних заходів, спрямованих на 
забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання 
адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до 
співпробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та 
благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість, в області діє 
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області 
на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від
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05.03.2019 №750. У 2021 році на реалізацію вищезазначеної програми з 
обласного бюджету передбачено 5 834,8 тис. грн.

Станом на 01.07.2021 в інтернатних закладах системи соціального захисту 
населення області фактично проживало 1 595 осіб, що становить 87,1 % 
наповненості та надаються соціальні послуги стаціонарного догляду за особами, 
які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

У комунальних закладах системи соціального захисту населення області 
надаються різні види соціальних послуг відповідно до державних стандартів 
надання соціальних послуг, затверджених Міністерством соціальної політики 
України, а саме: догляд вдома, стаціонарний догляд за особами, які втратили 
здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, денний догляд, 
соціальний супровід сімей та осіб, які опинились у складних життєвих 
обставинах, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, 
консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика, натуральна 
допомога, а також тимчасовий відпочинок для батьків та осіб, які їх заміняють, 
що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, та послуга раннього втручання.

Станом на 01.07.2021 року в закладах системи соціального захисту 
населення області перебуває/проживає 1 705 клієнтів.

В області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної 
форми власності базового рівня, створених у територіальних громадах, які з
01.01.2021 року належать до сфери управління органів соціального захисту 
населення територіальних громад.

Так, в області діють 38 центрів надання соціальних послуг, при яких 
функціонують 13 відділень надання соціальних послуг в умовах цілодобового 
перебування/проживання (стаціонарний догляд), 38 відділень соціальної 
допомоги вдома (догляду вдома), 10 відділень організації надання грошової та 
натуральної допомоги (натуральна допомога) та 21 відділення соціальної роботи 
з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих обставинах (соціальний 
супровід).

Також 19 територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), у складі яких створено 10 стаціонарних відділення 
постійного перебування/проживання (стаціонарний догляд), 20 відділень 
соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 18 відділень організації надання 
грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 2 відділення 
соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних життєвих 
обставинах (соціальний супровід).

У 4 територіальних громадах області (Краснопільська сільська, Кунківська 
сільська, Соболівська сільська, Копайгородська селищна), в яких не створено 
комунальних надавачів соціальних послуг, укладено договір з сусідніми 
територіальними громадами для надання соціальних послуг шляхом надання 
субвенції на вищезазначені цілі.
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У 2 територіальних громадах (Северинівській та Яришівській сільських) до 
виконавчих комітетів рад введено посади соціальних робітник, які надають 
соціальні послуги догляду вдома.

В області соціальну послугу догляду вдома за оперативними даними 
отримує 14 552 особи похилого віку та осіб з інвалідністю.

Від початку року (станом на 01.07.2021 року) додатково виявлено 2 296 
одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують допомоги, з 
них 2 228 осіб взято на облік територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)/ центрів надання соціальних 
послуг.

з  початку карантину (25 березня 2020 року) станом на 01.07.2021 року 
виявлено 7 106 одиноких, одиноко проживаючих осіб, з них 6 445 осіб взято на 
облік територіальних центрів соціального обслуговування/центрів надання 
соціальних послуг.

Соціальною послугою тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх 
замінюють, на базі Вінницького обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації «Обрій» у 2021 році скористалось 45 родин Вінницької області: з 
територіальних громад Вінниці, Липовця, Шпикова, Бару, Томашполя, 
Ладижина, Хмільника, Мурафи, Райгороду, Гайсинсин, Жмеринки, Немирова, 
Теплика, Крижополя, Калинівки. Всього проведено 5 заїздів.

У Вінницькій області забезпечено функціонування обласної «гарячої лінії» 
для надання допомоги особам з інвалідністю та особам похилого віку 
(0 800 216 433) та відповідних місцевих на рівні району та міст обласного 

значення зі стаціонарними та мобільними номерами телефону.

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку області, п’ятий рік поспіль обласною 
державною адміністрацією впроваджено надання соціальних послуг шляхом 
механізму соціального замовлення за рахунок коштів обласного бюджету

У 2021 році проведено конкурс соціального замовлення на надання 
соціальних послуг відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450 «Деякі питання надання 
соціальних послуг шляхом соціального замовлення», та передбачено коштів в 
обсязі 550 тис грн.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій визначено переможців, 
які будуть надавати соціальні послуги протягом березня-грудня 2021 року за 
кошти обласного бюджету, зокрема:

Всеукраїнська ГО «Бути добру!» -  соціальну послугу соціальна адаптація 
осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
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ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті
серця» -  соціальна послуга денний догляд для осіб з інвалідністю старше 35 
років;

ГО «Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення 
окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» -  соціальну послугу 
консультування для дітей /осіб з інвалідністю з числа студентів закладів вищої та 
фахової передвищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти;

ГО «Справа Кольпінга в Україні» -  соціальну послугу підтриманого 
проживання осіб з інвалідністю.

Станом на 01 липня 2021 року надано:
268 послуг консультування 19 особам з числа студентів;
848 послуг для 17 осіб з інвалідністю.

Фінансова підтримка обласних громадських організацій інвалідів та 
ветеранів

У І півріччі 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету здійснено 
фінансову підтримку 16 обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю 
та ветеранів на загальну суму 327,6 тис. ф н  для забезпечення їх статутної 
діяльності відповідно до рішення 2 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання 
від 28.12.2010 року № 41.

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української 
молоді, формування патріота і громадянина

У 2021 році на фінансування заходів Обласної цільової соціальної 
програми «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 
сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 31, з 
обласного бюджету передбачено 1 810,0 тис. грн. За 6 місяців 2021 року 
фактично профінансовано 368,4 тис грн.

Протягом І півріччя 2021 року Департаментом соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації реалізовано проєкти та заходи для 
молоді в рамках виконання вищезазначеної програми:

4-6 грудня 2021 року з метою сприяння розвитку та діяльності органів 
студентського самоврядування та Студентської ради Вінниччини проведено 
тренінг «Фасилітація в молодіжній роботі».

У березні 2021 року організовано та проведено гру-симуляцію «Молодіжна 
рада» з метою розвиту неформальних форм роботи з молоддю та формування 
навичок критичного мислення.

Спільно з Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області 
з метою формування у дітей, юнацтва та молоді компетентостей, необхідних для 
розуміння природи права, змісту правоохоронної діяльності та розвитку 
мотивації до вступу на навчання та подальшого бажання проходити службу в 
Національній поліції України, реалізовано проєкт «Кадетський корпус поліції».
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З 27 червня до 01 липня 2021 року з метою активної участі молоді та 
представників молодіжних організацій у житті суспільства проведено Обласний 
молодіжний форум «Вінниччина молодіжна -  ініціюй та дій».

Молодь Вінниччини долучалась до участі у Всеукраїнському молодіжному 
форумі «Академія Політичного Лідерства» та Всеукраїнському молодіжному 
форумі «Youth home».

Проведено заходи з формування Молодіжного Конгресу Вінниччини -  
консультативно-дорадчого органу при Голові обласної державної адміністрацій а 
саме: консультування територіальних громад зі створення молодіжних рад на 
місцях (Могилів-Подільської, Яришівської, Чернівецької, Бабчинецької, 
Ямпільської); онлайн-зустрічі з членами утворених молодіжних рад Немиріської, 
Тульчинської, Вапнярської, Якушинецької, Калинівської, Студенянської ТГ з 
розвитку та вдосконалення молодіжної роботи на місцях; онлайн-зустрічі з 
представниками ініціативних груп Бершадської, Мурованокуриловецької, 
Погребищенської територіальних громад про етапи створення молодіжної ради 
та залучення молоді до участі у прийнятті рішень громади; здійснено робочий 
візит до Гніванської територіальної громади. Також проведено установчі збори зі 
створення молодіжних рад в ІллІнецькій, Райгородській, Северинівській, 
Хмільницької, Бершадської, Іванівської територіальних громадах.

Проведено турнір з гри-тренінгу «Молодіжна рада» для 20 представників з 
числа членів молодіжних рад територіальних громад з метою розвитку молоді 
Вінницької області методами неформальної та інтерактивної освіти.

22 травня 2021 року проведені Установчі збори Молодіжного Конгресу 
Вінниччини, 23 травня -  перші збори органу.

У червні відбулися Установчі збори у Гніванської, Тиврівської та Барської 
молодіжних рад.

Наразі у Вінницькій області діє ЗО молодіжних рад.
Забезпечено роботу консультативно-дорадчого органу при голові 

облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини», яка об’єднує 54 особи з 
числа студентської/учнівської молоді закладів освіти, яка складається з Президії 
(8 осіб), комітетів (міжнародного, освітньо-правового, соціального, культурно- 
масового) та прес-сектору. Проведено 25 засідань Президії Студентської ради 
Вінниччини, 68 засіданнь комітетів СРВ (17 -  міжнародного комітету, 14 -  
освітньо-правового комітету, 15 -  соціального комітету, 10 -  культурно- 
масового комітету, 12 -  прес-сектору).

З метою популяризації та розвитку неформальної освіти на локальному 
рівні серед студентської/учнівської молоді Студентською радою Вінниччини 
забезпечено проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми 
знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, якими охоплено 
біля 1500 молодих осіб регіону, як в офлайн та і в онлайн форматі, а саме: в січні 
2021 року проведено міжнародний онлайн обмін між молоддю української та 
польської спільноти «Poland Project»; у лютому 2021 року комітетом з 
соціальних питань проведено серію лекцій «СОМ — сексуальна освіта для
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молоді» для 20 хлопців та дівчат віком від 1 4 -2 5  років; організоване навчання- 
тренінг по наданню базових знань волонтерської служби.

Також у лютому 2021 року Президія Студентської ради Вінниччини провела 
опитування щодо зміни роботи механізму нарахування Стипендії від Обласної 
ради та Обласної державної адміністрації, де виявили потребу зміни механізму. 
Унаслідок чого провели З позапланові зустрічі для розробки нового способу 
нарахування вказаної вище стипендії. У березні здійснено ряд обговорень щодо 
критеріїв та механізмів нарахування стипендії із закладами освіти Вінницької 
області. У квітні проведено питування, внаслідок якого створено нове 
положення по нарахування зазначеної стипендії, та відбулася Позачергова сесія 
Студентської ради Вінниччини.

Культурно-масовим комітетом реалізовано проєкт «Ро Suti» -  ряд зустрічей, 
спілкування з лідерами думок в онлайн форматі.

ЗО березня 2021 року проведений прямий ефір -  інтерв’ю з психологом 
«Talk to talk» та створено серію відео з відповідями на актуальні запитання 
молоді.

18 лютого освітньо-правовим комітетом створено телеграм канал 
можливостей для молоді -  «Злови шанс».

Останнього дня кожного місяця здійснювався онлайн перегляд фільму 
англійською мовою «Теа Party».

25 квітня відбувся квест Easter Rush приурочений до Свята Великодня.
Запущено рубрику «Інтерв'ю з видатними особистостями Вінниччини».
До роковин Чорнобильської АЕС проведено ряд інтерв’ю з ліквідаторами.
08 та 22 червня 2021 року відбулись обговорення щодо співпраці 

консультативно-дорадчих органів Вінниччини.
15 червня відбулась зустріч із заступницею Міністра молоді і спорту 

України Мариною Попатенко.
Відповідно до програми Обласної цільової соціальної програми «Молодь 

Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 
скликання від 29 січня 2021 року № 31, пункту «Призначення та виплата 
щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам 
Президії Студентської ради Вінниччини» виплачено стипендії членам Президії у 
складі 8 осіб на загальну суму 32 000 грн.

Для фінансування проєктів та заходів Обласної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року 
№ 29, на 2021 рік передбачено 792,00 тис. грн. За 6 місяців 2021 року фактично 
профінансовано 90,8 тис фн.

Спільно з Факультетом історії та міжнародних відносин Донецького 
національного університету імені Василя Стуса проведено Обласний конкурс 
відеонарисів «Європейські сюжети історії Вінниччини», з метою залучення 
учнівської молоді до творчої діяльності шляхом поглиблення знань про 
національну та регіональну історико-культурну спадщину, зокрема об’єкти
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Вінниччини, що мають спільну історію з Європою. Для формування у молоді 
національної свідомості, підвищення рівня знань щодо історичного минулого 
України проведено Міжнародну наукову конференцію «Травневі студії 2021: 
історія, міжнародні відносини, філософія».

На реалізацію Обласної цільової соціальної програми підтримки 
молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки у 
2021 році передбачено 1 790,0 тис. грн. За 6 місяців 2021 року фактично 
профінансовано 147,0 тис. грн. Під час реалізації вищезазначеної програми 
розпочато підготовку до Обласного змагання з кіберспорту (DOTA, FORTNITE, 
Counter-Strike, StarCraft, та інші), зокрема, з метою популяризації 
програмування, як виду інтелектуального спорту серед молоді Вінниччини, 
проведено курси (заняття) для молоді з основ кіберспорту.

За І півріччя 2021 року КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр 
«Квадрат» проведено 230 власних заходів, якими охоплено 1760 учасників у 
форматі офлайн та 63 589 учасників охоплено онлайн. Студією звукозапису 
здійснено 480 записів.

Також на базі закладу реалізовано 81 проєкт та захід, що організовані за 
ініціативи громадських організацій, установ, підприємств та організацій, 
активної молоді, у яких взяли участь 1831 особа.

Виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 11I-IV квартал 2020 року

ОСВІТА
В області забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до 

потреб територіальної громади.
Продовжено виконання обласних програм: «Обласної цільової програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки». Обласної програми «Дітям 
Вінниччини -  безпечне харчування на 2019-2021 роки». Завершено виконання 
обласних програм: «Сільська школа на 2016-2020 роки», «Регіональної 
програми підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки», «Обласної 
програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти 
Вінницької області на 2016-2020 роки», Обласної програми «Студентський 
гуртожиток на 2018-2020 роки». Обласної програми замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» на 2018-2020 роки.

Головним напрямком роботи залишається забезпечення доступу кожної 
дитини до дошкільної освіти.

Станом на 20 грудня 2020 року в області 49,4 тис. дітей здобувають 
дошкільну освіту у 634 закладах дошкільної освіти, 142 навчально-виховних 
комплексах «Школа-дошкільний навчальний заклад», 25 опорних закладах, що 
мають дошкільні відділення.

Наявна мережа закладів освіти, загалом забезпечує освітні потреби 
населення. Із 47605 дітей віком від трьох до шести років охоплені дошкільною 
освітою 40642 дітей.

61

^ Н. Заболотна



В області проводиться робота щодо створення додаткових місць у закладах 
дошкільної освіти, у  2020 році утворено 231 додаткове місце 
(м. Вінниця -  1 приватний заклад дошкільної освіти на 76 місць; с. Верхівка 
Барського району -  20 місць; новобудова в с. Слобідка Іванівської ТГ -  ЗО місць; 
с. Широка Гребля Вінницького району -  20 місць; 4 групи у функціонуючих 
закладах дошкільної освіти (Лука-Мелешківська, Літинська, Якушинецька 
територіальні фомади).

Станом на 20 грудня 2020 року загальноосвітню підготовку в області 
забезпечує 746 закладів загальної середньої освіти, навчається 166,8 тис. учнів.

У 2020 році в області відбулися позитивні зміни, порівнюючи з попереднім 
роком, щодо створення опорних шкіл. Створено в територіальних громадах 26 
опорних шкіл, у районах -  38. Усього функціонувало 64 опорних закладів із 84 
філіями.

Нова українська школа
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 

2020 року № 176 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 лютого 2020 року № 105 «Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році» для 
області передбачено субвенції в обсязі 49 млн 729,4 тис. грн, з них:

закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 
початкової школи -  47 млн 631,5 тис. грн;

закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, 
засобів навчання, зокрема, навчально-методичної та навчальної літератури, 
зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що 
беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової 
освіти -  2 млн 97,9 тис. грн.

Субвенція профінансована у повному обсязі (100 %), освоєно 
45 755,728 тис грн (92,0 %).

З метою забезпечення прав дітей на освіту всі звернення громадян з числа 
вимушених переселенців щодо влаштування до закладів дошкільної, загальної 
середньої освіти вирішуються першочергово. Діти дошкільного віку за заявами 
батьків без черги зараховуються до закладів дошкільної освіти.

Учні-вимушені переселенці, по можливості забезпечені безкоштовним 
гарячим харчуванням, підвозом, охоплені гуртковою роботою, сім’ям надавалася 
матеріальна допомога від громад, педагогічних колективів. За потреби 
здійснюється психолого-педагогічний супровід.

Здійснено відповідні організаційні заходи та забезпечено функціонування з
09 червня до 23 жовтня 2020 року освітнього центру «Донбас -  Україна» на базі 
Донецького національного університету імені Василя Стуса спільно із закладом 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької 
міської ради».
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у  Вінницькому національному медичному університеті ім. М. Пирогова, 
Вінницькому національному технічному університеті, Вінницькому 
національному аграрному університеті, Вінницькому державному педагогічному 
університеті ім. М. Коцюбинського діють Центри «Донбас-Україна» та «Крим- 
Україна», які надають консультаційно-інформаційну підтримку цій категорії 
абітурієнтів. Крім того, усі заклади освіти області забезпечили рівні умови 
доступу до освітніх послуг для вимушених переселенців.

протягом листопада-грудня 2020 року підготовлено на розгляд чергової 
сесії обласної Ради регіональні програми підготовки бакалаврів, молодших 
бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів 
на 2021-2025 роки в закладах освіти, «Студентський гуртожиток» на 2021-2025 
роки та підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2021-2027 роки, які 
фінансуються з обласного бюджету.

У грудні 2020 року між Вінницької обласною державною адміністрацією та 
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (G\Z) ГмбХ підписано 
меморандум про взаєморозуміння.

У IV кварталі 2020 року відкрито 2 та дооснащено 1 навчально-практичний 
центр на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Станом на грудень 2020 року в області діє 32 заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти (1 у стані реорганізації) та З навчальні центри при 
установах виконання покарань. Загальний контингент учнів 11,4 тис. осіб.

Протягом IV кварталу 2020 року забезпечено виконання регіонального 
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників: 4242 осіб (89 %), фахівців
-  133 особи (106 %); та державного замовлення з професій загальнодержавного 
значення -  219 осіб (83 %), для навчальних центрів при установах виконання 
покарань -  184 особи (100 %).

Проводилась робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
освіти області.

Дезінфікувальні засоби
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2020 року № 984 «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення 
дезінфікуючими засобами учасників освітнього процесу в закладах загальної 
середньої освіти» виділено з державного бюджету місцевим бюджетам
21751,7 тис. грн.

Харчоблоки
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року 

№ 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам» для області на 2020 рік передбачено
16 127,4 тис. ф н  за напрямом «Ремонт обладнання та придбання обладнання для 
їдалень (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої 
освіти». Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 03 червня
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2020 року № 354 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» кошти 
субвенції направлено на місця (100 %).

З місцевих бюджетів на умовах співфінансування залучено
1918.0 тис. грн.

Всього освоєно 17 063,146 тис. грн (94,8 %).
Кошти освоєні 32 ЗЗСО (всього 36 ЗЗСО).
Частково освоєні кошти Шаргородським районом (2 ЗЗСО) (92,6 %) та 

Лука-Мелешківською сільською територіальною громадою (91,6 %).
Підписано угоди в Ковалівській сільській територіальній громаді.

Шкільні автобуси
У 2020 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від

27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на придбання 
шкільних автобусів на умовах співфінансування для Вінницької області виділено
26 056,4 тис. грн.

До кінця 2020 року забезпечено придбання 25 шкільних автобусів.

Обладнання для навчальних кабінетів і 8ТЕМ-лабораторій
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року 

№ 110-р «Деякі питання фінансування у 2020 році оснаш,ення закладів загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують 
здобуття повної загальної середньої освіти» виділено 27478,1 тис. грн.

Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально- 
реабілітаційних центрів

Згідно із вищезазначеним розпорядженням за напрямом придбання 
обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких 
навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, обсяг субвенції становить
350.0 тис. фн. Для Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої школи- 
інтернату Козятинського району закуплено обладнання 199,5 тис. фн, 
Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної 
Ради для глухих дітей придбано три комплекти обладнання у складі 
Портативний комп’ютер (ноутбук) з профамно-апаратним комплексом для 
корекційно-розвиткової роботи та тренажером для вивчення української 
жестової мови, на 150 тис. фн.

Велике будівництво
На будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти з 

державного бюджету (ДФРР) передбачено 96, 2 млн фн.
З метою забезпечення реалізації проєкту Президента України від

11 листопада 2019 р. № 39919/0/1-19 до Секретаріату Кабінету Міністрів 
України подано пропозиції щодо переліку (5 шкіл, 5 садочків), які будуть 
прийняті в експлуатацію у 2020 році, перелік сформовано відповідно до вимог
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Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів 
регіонального розвитку та проєктів - переможців «Всеукраїнського громадського 
бюджету», що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2015 р. № 196.

Станом на 3 1 грудня 2020 року з державного бюджету профінансовано -
84,7 млн грн, освоєно -  61,1 млн грн, з місцевого бюджету профінансовано -  
33,3 млн грн, освоєно -  26,6 млн грн.

Спроможна школа
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 

2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів» обласна державна адміністрація інформує, що на реалізацію цієї 
програми з державного бюджету виділено 20000,0 тис. грн, з місцевого 
бюджетів- 3300,6 тис. грн, а саме:

на капітальний ремонт будівлі Глуховецької СЗШ І-ІІІ ступенів, корпусу 
№ 1 по вул. Шкільна, буд. 4, смт Глухівці Козятинського району Вінницької 
області виділено з державного бюджету — 13957,751тис. грн, з місцевого — 
1550,86 тис. грн;

на капітальний ремонт приміщення їдальні комунального закладу 
«Вороновицький ліцей» Вінницької області (вул. Гагфіна, 2 смт Вороновиця) 
виділено з державного бюджету 6042,249 тис. грн, з місцевого — 
1749,781 тис. грн.

Кошти у 2020 році освоєно в повному обсязі.
В області функціонує 27 закладів фахової передвищої освіти, 12 закладів 

вищої освіти, з яких 4 мають статус національного, 6 філій закладів вищої освіти, 
в яких підготовка здійснюється: у закладах фахової передвищої освіти зі 75 
спеціальностей; у закладах вищої освіти за рівнями бакалавр -  72; магістр -  103.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
На Вінниччині забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 літніх 

олімпійських, 2 зимових олімпійських, 46 неолімпійських видів спорту та 19 
видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями), що 
дало можливість до занять видами спорту залучити 24441 осіб.

У спортивних клубах різних форм власності займалися 5965 осіб.
Протягом звітного періоду в області, згідно з календарним планом, 

проведено 79 обласних спортивних заходів, спортсмени брали участь у 52 
всеукраїнських та 8 міжнародних змаганнях.

Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 25 медалей різного 
гатунку, на змаганнях всеукраїнського рівня -  450 медалей.

Упродовж звітного періоду спортивними організаціями області 
підготовлено: 144 спортсмени І розряду, 146 кандидатів у майстри спорту, 31 
майстр спорту України, 2 майстри спорту України міжнародного класу.
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Упродовж звітного періоду функціонувало 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ 
та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 
18321 юний спортсмен.

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний 
процес на 109 власних спортивних спорудах.

За рахунок коштів обласного бюджету в II півріччі 2020 році придбано 
спортивний інвентар на 2093,12 тис. грн, а саме:

Комунальному закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа стрільби» для підготовки спортсмена ЗМС Царькова О. до Олімпійських 
ігор 2020 у Токіо придбано спортивну гвинтівку калібру 5,6 мм Вальтер КК-500, 
З гвинтівки пневматичні 4,5 мм, 2 пістолети пневматичних 4,5 мм на
534,2 тис. грн;

Комунальному закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька школа олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської» 
придбано 8 навчально-тренувальних човнів К-1 на 171,0 тис. грн;

Комунальному закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа» придбано спортивний велосипед для шосейних групових 
гонок, тренажер для відділення боксу на 159,4 тис. грн;

Комунальному закладу «Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа із складно-координаційних видів спорту» придбано ноутбук на
18,5 тис. грн;

Вінницькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос» 
придбано грифи із замками, борцівський килим на 58,9 тис. грн;

Вінницькій школі вищої спортивної майстерності придбано спортивний 
велосипед, весла до спортивних човнів (5 шт.), пістолет пневматичний, приціл 
до гвинтівки пневматичної, велосипедний тренажер на 387,1 тис. грн;

завершено роботи по капітальному ремонту 25-ти та 50-ти метрових 
напівзакритих стрілецьких тирів Громадської організації «Вінницька обласна 
організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» по 
вул. Узвіз Бузький, 35, м. Вінниця на 564,02 тис. грн;

здійснено капітальний ремонт окремих приміщень адміністративної 
будівлі (велобаза -  приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять з 
тренажерним обладнанням) Вінницької територіальної організації 
всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 
по вул. Генерала Арабея, З, в м. Вінниця, згідно зі зведеним кошторисним 
розрахунком вартості об’єкта будівництва (коригування) -  200,000 тис. грн.

У регіоні станом на 01.07.2021 року функціонувало 4343 спортивні споруди, 
а саме; 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 589 майданчиків з 
тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних полів, 697 
спортивних залів, 166 стрілецьких тирів, 104 майданчики з синтетичним 
покриттям та інші спортивні споруди.

В області на 1 тис. населення припадає 2,86 спортивних споруд 
(загальноукраїнський показник -  2.30 спортивних споруд).

66

Н. Заболотна



У 2020 році в рамках програми «Велике будівництво» завершено 
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 5 спортивних об’єктів за 
рахунок коштів ДФРР та співфінансування з місцевих бюджетів. Станом на
31.12.2020 року на ці цілі з державного бюджету використано 
37634,608 тис. грн. та ще 24813,607 тис. грн з місцевих бюджетів (всього 

62448,215 тис. грн) на такі проєкти:
реконструкція будівлі комунальної організації «Спорткомлекс «Здоров’я» 

по вул. Якова Шепеля, 23, в м. Вінниці (загальна кошторисна вартість -  
40210,462 тис. тря, реконструкцію завершено);

будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного 
коледжу по вул. Нагірній, 13, в м. Вінниці (загальна кошторисна вартість -  
30633,259 тис. грн, будівництво завершено);

реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеня №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика, 20, в м. Вінниця 
(загальна кошторисна вартість -  29025,482 тис. грн, будівництво завершено
12.07.2020 року);

капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард» по 
вул. Незалежності, 52-а, у м. Калинівка (загальна кошторисна вартість -  
7890,940 тис. грн, будівництво завершено);

реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний 
комплекс» Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для 
занять ігровими видами спорту по вул. Соборна, 78, м. Немирів (загальна 
кошторисна вартість -  6075,412 тис.фн., будівництво завершено).

Ще роботи у двох об’єктах планується завершити в 2021 році: 
будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільній у м. Гнівані (загальна 

кошторисна вартість -  18877,835 тис. грн, будівництво планується завершити до
31.12.2021 року);

реконструкція Комплексу будівель та споруд Комунального закладу 
«Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку 
«Подільська казка» по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка Тростянецького району, 
комунальної власності Ободівської сільської ради (загальна кошторисна вартість
-  14567.532 тис. ф н , будівництво планується завершити до 31.12.2021 року).

У рамках виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.07.2019 року № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять іфовими видами спорту» у 
Вінницькій області здійснюється реалізація 11-ти об’єктів, на які з державного 
бюджету виділено 7400,100 тис. грн та 4289,066 тис. грн -  з місцевих бюджетів, 
а також 604,100 тис. грн -  з інших джерел фінансування. Разом 
12293,266 тис. фн.

Станом на 01.01.2021 року завершено будівництво (реконструкцію) 9 
об’єктів (мультифункціональних майданчиків), а саме:

«Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний по 
вул. Ударніка, З у м. Жмеринка Вінницької області»;
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«Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», вул. Некрасова 2, у м. Хмільник, 
Вінницька область;

«Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими 
видами спорту» (на території Тульчинської ДЮСШ), вул. Трембецького 2А у 
м. Тульчин, Тульчинський район. Вінницька область»;

«Нове будівництво багатофункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту» за адресою: Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, 
вул. Шкільна, 52;

«Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту зі штучним покриттям в СЗШ І-ІІІ ступенів», розташованого за 
адресою: вул. Центральна, 65 у с. Гордіївка, Тростянецький район. Вінницька 
область;

«Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту» на території с. Павлівка, Калинівський район, 
Вінницька область;

«Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту» на території с. Сальниця, Хмільницький район. 
Вінницька область;

«Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту» на території ОНЗ ЗЗСО с. Клембівка, вул. В. Наконечного 28 в 
с. Клембівка, Ямпільський район. Вінницька область;

«Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту» на території ООНЗ ЗЗСО с. В. Кісниця, 
вул. Т.Г. Шевченка, 89, в с. В. Кісниця, Ямпільський район, Вінницька область.

КУЛЬТУРА
Станом на 31 грудня 2020 р. мережа закладів культури області становила 

2092 установи, в яких працювали 6,9 тис. осіб.
Забезпечення якісного кадрового потенціалу в галузі культури і мистецтв 

області здійснюють Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 
та Тульчинський фаховий коледж культури. У 2020 році забезпечено першим 
робочим місцем 145 (99 %) випускників, з них: у професійних мистецьких 
колективах -  14 осіб, у закладах культури області -  114, в установах і 
організаціях інших систем і відомств -  17 осіб.

Регіональне замовлення у 2020 році на підготовку фахівців за кошти 
обласного бюджету становило 173 особи денної форми навчання та 10 заочної.

З метою заохочення до творчого пошуку та підтримки кращих діячів 
культури і мистецтв Вінниччини виплачувались персональні і творчі стипендії 
обласної державної адміністрації та обласної Ради 17 митцям, 18 письменникам, 
5 студентам вищих мистецьких навчальних закладів. У 2020 році збільшено 
розміри стипендій та всеукраїнських премій імені С. Руданського, 
М. Коцюбинського, М. Леонтовича на загальну суму 651,0 тис. грн.
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У 2020 році через призупинення проведення культурно-мистецьких заходів 
під час пандемії створено ФБ сторінку «Культура Вінниччини» та афішу 
«#культура_онлайн», що стали основною платформою онлайн інформації про 
культурно-мистецьке життя в області

Протягом звітного періоду проведено більше 90 культурно-мистецьких 
заходів, 50 з яких у режимі онлайн.

У рамках реалізації міжнародної співпраці у культурній сфері проведено: IV 
Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The Best Artist-2020», 
Міжнародний фестиваль органної музики «Музика в монастирських мурах». 
Міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу ім. В. Іжевського 
«Над Собом пісня дзвінко лине» (у режимі онлайн), XXIV Міжнародний 
фестиваль «Vinnytsia Jazz Fest» (у режимі онлайн).

Значними подіями стали мистецькі проєкти «ART PALACE» на території 
пам’ятки національного значення Палацу Потоцьких у м. Тульчині та «Хорові 
асамблеї Леонтовича» за участю науковців, мистецтвознавців, голів обласних 
відділень товариств та спілок ім. М. Д. Леонтовича всієї України.

З метою популяризації Вінниччини як території, пов’язаної з ім’ям 
видатного українського композитора, педагога та громадського діяча Миколи 
Леонтовича, розроблено культурний бренд Вінницької області «Щедрик -  
мелодія Вінниччини» та зареєстровано його в Державному підприємстві 
«Український інститут інтелектуальної власності» як знак для товарів і послуг. 
Логотип бренду став суттєвим фактором для розвитку креативних індустрій у 
Вінницькій області.

В умовах карантину театрально-видовищні заклади здійснювали роботу над 
новими проєктами та успішно застосовували систему показу своїх вистав і 
концертних програм у режимі онлайн. Крім того, запроваджено систему 
електронного продажу квитків.

Протягом другого півріччя 2020 року активною була виставкова діяльність 
музеїв, яка позначилась відкриттям низки як стаціонарних виставок, так і в 
режимі онлайн. Непересічною подією в культурному житті не лише Вінниччини, 
а й України, стало відкриття виставки «Золото Поділля: історія народів» в 
Національному музеї історії України. Цей проєкт став першим, яким 
Національний музей історії України та Вінницький обласний краєзнавчий музей 
започаткували міжмузейні обміни в Україні.

Окрім того, створено окремі структурні підрозділи Вінницького обласного 
краєзнавчого музею: «Музей Мужніх» у м. Вінниці та «Вороновицький музей 
історії авіації та космонавтики».

Знаковою подією став 35-й ювілейний пленер майстрів-каменотесів 
«Подільський оберіг», під час якого проведено фестиваль «Бушанська 
Пектораль» та Другу науково-краєзнавчу конференцію «Подільський оберіг -  
унікальне явище у становленні відродження каменотесного ремесла 
Дністровського регіону».

Реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів на пам’ятках археології, яким 
загрожує знищення у наслідок будівельних чи сільськогосподарських робіт.
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Спільно з Головним управлінням Національної поліції України у Вінницькій 
області та Вінницькою обласною прокуратурою попереджено незаконне 
використання 18 пам’яток археології, загальною площею більше 400 га земель 
історико-культурного призначення.

Проведено ремонтні та ремонтно-реставраційні роботи на 510 пам’ятках 
історії та архітектури на загальну суму 20 млн 692,0 тис. грн: 11 млн 553,0 тис. 
грн за рахунок коштів ДФРР, 6 млн 693,4 тис. грн -  місцевих бюджетів, 2 млн
442,6 тис. грн -  інших джерел.

Здійснено реконструкцію елементів благоустрою частини території 
пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац 
Потоцького, 1758 рік» на загальну суму 11 млн 483 тис. грн, зокрема, за рахунок 
ДФРР -  5 млн 685,2 тис. грн та обласного бюджету -  5 млн 798,1 тис. грн.

Виготовлено облікову документацію і занесено до Державного Реєстру 
нерухомих пам’яток України Печерний оборонний монастир XVII ст. (біля села 
Оксанівка, Ямпільського району) та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України продовжувалось впровадження електронного обліку об’єктів культурної 
спадщини та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, розташованих на 
території Вінницької області.

У звітному періоді здійснювалась робота з паспортизації об’єктів 
культурної спадщини. За рахунок додатково виділених коштів з місцевих 
бюджетів та спонсорської допомоги виготовлено 14 паспортів на пам’ятки 
археології в Барському, Гайсинському, Крижопільському, Немирівському, 
Тиврівському районах. Спільно з проектними інститутами розроблено і 
затверджено охоронні зони пам’яток, а також історико-архітектурні опорні 
плани з визначенням історичних ареалів для міст Вінниця та Ямпіль.

Державним підприємством «Охоронна археологічна служба» Інституту 
археології Національної Академії наук України проведено археологічну розвідку 
Барської фортеці XVII ст., за результатами якої знайдено унікальні предмети 
побуту, фрагменти кераміки, елементи військового спорядження ХУІ-ХУП ст. 
Усі артефакти передано до Барського районного історичного музею.

У рамках імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 
культурної спадщини активізувалась робота зі збереження та розвитку 
нематеріальної культурної спадщини на Вінниччині. Внесено до Національного 
переліку НКС України З елементи від Вінницької області та занесено до 
Обласного Переліку З елементи.

Бібліотечними працівниками у звітному періоді проведено біля 200 онлайн 
заходів, представлено у соціальних мережах понад 180 віртуальних книжково- 
ілюстративних виставок.

Активізувався інтерес до читання серед дітей та молоді. Вперше записалися 
до обласних бібліотек для юнацтва та для дітей ім. І. Я. Франка понад 2300 юних 
користувачів.

З метою модернізації матеріально-технічної бази станом на 31 грудня
2020 року проведено капітальні та поточні ремонти на 302 об’єктах культури 
області на загальну суму 59 млн 507,3 тис. грн. Найбільше проведено ремонтів в
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закладах культури: Гайсинського району (43) -  на 11 млн 953,0 тис. грн; 
Вінницького (10) -  на 5 млн 254,6 тис. грн; Липовецького (8) -  на
2 млн 432,1 тис. грн; Погребищенського (10) -  на 2 млн. 026.0 тис. грн; 
Тростянецького -  на 6 млн 686,0 тис. грн та в 7-ми закладах культури 
територіальної громади м.Вінниці -  на 7 млн 043,0 тис. грн.

Крім того, отримано 13 грантів для зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури, збереження матеріальної та нематеріальної культурної 
спадщини на загальну суму 10 млн 626,0 тис. грн. З них майже 8 млн грн. з 
ДФРР.

Отримано гранти Українського культурного фонду «Культура в часи кризи: 
Інституційна підтримка» обласними українським академічним музично- 
драматичним театром ім. М. Садовського (528,1 тис. грн), театром ляльок 
(131,4 тис. грн) та обласною філармонією ім. М. Леонтовича (342,3 тис. фн).

Виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
області за 1-11 квартали 2021 року 

ОСВІТА
Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у 

сфері освіти і науки
За оперативними даними 49,4 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 803 

закладах освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми 
відповідного віку.

у  2021 році у закладах дошкільної освіти утворено 69 додаткових місць 
(с. Мервинці -  24 місця (Бабчинецька сільська громада), с. Вітрівці -  20 місць 
(Бабчинецька сільська фомада), с. Теофилівка -  25 місць (Джулинська сільська 
фомада).

За оперативними даними станом на 01 липня 2021 року загальноосвітню 
підготовку в області забезпечували 746 закладів загальної середньої освіти, 
навчається 166,8 тис. учнів. Створено 64 опорних заклади з 91 філією.

Функціонували 94 школи (468 класів) з поглибленим вивченням базових 
дисциплін, з них: 3 2 - у  сільській місцевості. Профільне навчання у старшій 
школі запроваджено в 322 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
(43%), зокрема у 135 закладах сільської місцевості.

Учителями пілотних класів закладів освіти, що є учасниками 
всеукраїнського експерименту на тему: «Розроблення і впровадження навчально- 
методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», здійснювалася 
апробація навчальних матеріалів (загалом 12 закладів, 18 класів).

17 червня 2021 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницька 
академія безперервної освіти» в рамках традиційного регіонального Фестивалю 
педагогічної майстерності «ЬЕАОРЕ8Т» відбувся щорічний обласний Форум 
«НУШ в дії: підсумки пілотування в початковій школі Вінниччини». Учителі 
початкових класів та керівники пілотних шкіл мали нагоду поділитися 
практичним досвідом, власними досягненнями і успіхами.
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Здійснено підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, навчання 
проводилося за очною формою навчання із використанням дистанційних 
технологій за уніфікованими фаховими програмами в реальному часі 
(синхронному режимі) -  995 осіб. За тематикою, яка допомагає вчителям 
застосовувати в роботі принципи Нової української школи: вчителів початкової 
школи -  1379 осіб; вчителів англійської мови -  453; асистентів вчителів -  273.

У рамках Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 
2018-2022 роки у II кварталі 2021 року проведено онлайн: II етап XIV 
Міжнародного конкурсу з українознавства (З переможці), II обласний правничий 
конкурс «Я знаю свої права» для учнів 9-11 класів, обласний конкурс творчості 
дітей та учнівської молоді присвячений 35-м роковинам Чорнобильської 
катастрофи «Пам’ятаємо, бережемо, віримо».

На Всеукраїнському етапі конкурсу «Учитель року -  2021» стали 
переможцем у номінації «Трудове навчання» Луп’як Дмитро Миколайович, 
учитель трудового навчання Комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  гімназія № 23 Вінницької 
міської ради», лауреатом у номінації «Математика» Дем’янюк Ганна 
Володимирівна, учитель математики ліцею № 7 м. Гайсин, Гайсинської міської 
ради, Вінницької області.

Одним із пріоритетів діяльності Департаменту є організація інклюзивного 
навчання для дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти.

У 2020-2021 навчальному році в області на базі 302 закладів загальної 
середньої освіти та 127 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне 
навчання, яким охоплено 934 дитини у 756 класах та 271 дитину в 181 
дошкільній групі. Особистісно зорієнтований напрям освітнього процесу для 
дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти області забезпечують 
742 асистенти учителя та 171 асистент вихователя.

Створено 38 інклюзивно-ресурсних центрів.
Станом на травень 2021 року в області діє 32 заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти (1 у стані реорганізації) та З навчальні центри при 
установах виконання покарань. Загальний контингент учнів 11,4 тис. осіб.

Укладено угоди щодо навчання учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти на виробництві, організації майданчиків та навчальних 
приміщень для проведення уроків виробничого навчання та виробничої 
практики на підприємствах. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
Вінниччини співпрацюють із понад 2 тис. підприємств, установ та організацій -  
Департаментом гуманітарної політики обласної державної адміністрації 
створено відповідний реєстр.

Впровадження елементів дуальної форми навчання здійснено у 12 закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти із 26 професій, з яких 4 монопрофесії,
15 -  інтегровані. Близько 87 підприємств області погодилися надавати свою 
виробничу базу для організації виробничого навчання.
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Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах 
палива та виведення їх з підвальних приміщень у закладах загальної 
середньої освіти

У 2021 році у закладах освіти області залишилось 12 котелень у підвальних 
приміщеннях, з них 7 -  недоцільно виводити через зменшення контингенту, 
реорганізацію закладів. Планується завершити роботи, які розпочато у 2019 році:

Борщагівська ЗОШ Погребищенського району (проводиться оформлення 
дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення земельної 
ділянки. Замовником будівництва є Управління містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації);

Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ТГ (роботи на стадії завершення, 
оформлення дозвільних документів).

Покращення матеріально-технічної бази та створення нового освітнього 
середовища в закладах освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» для Вінницької області 
на 2021 рік передбачено кошти субвенції обсягом 48 040,6 тис. грн для закупівлі: 
засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи; 
комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних 
кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної 
літератури, зошитів із друкованою основою, (їх електронних версій) та з 
аудІосупроводом для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками 
всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту на тему: «Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 
середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 
освіти».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 
2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів» у 2021 році обласною державною адміністрацією узагальнено 
проєкти територіальних громад, пов’язаних із формуванням нового освітнього 
простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища, 
проведенням реконструкції та капітального ремонту будівель (їх частин), споруд 
закладів загальної середньої освіти, для надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів» та 25 травня спрямовано відповідні проєкти в межах квоти області 
до Міністерства освіти і науки України.

У 2021 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2020 року № 1570-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на
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2020 рік» на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для 
Вінницької області виділено 21 112,5 тис. грн.

У 2021 році заплановано придбати 16 шкільних автобусів, обладнаних 
місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

На сьогодні завершуються тендерні закупівлі 16-ти шкільних автобусів.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
На Вінниччині забезпечено розвиток 72 видів спорту: 25 літніх 

олімпійських, 2 зимових олімпійських, 27 неолімпійських видів спорту та 18 
видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, що 
дало можливість до занять видами спорту залучити 23122 особи.

У спортивних клубах різних форм власності займалися 4774 особи.
Протягом звітного періоду в області, згідно з календарним планом, 

проведено 151 обласних спортивних заходів, спортсменами області взято участь 
в 247 всеукраїнських та 37 міжнародних змаганнях.

Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 20 медалей різного 
Гатунку, на змаганнях всеукраїнського рівня -  722 медалі.

Упродовж звітного періоду спортивними організаціями області 
підготовлено: 144 спортсменів І розряду, 155 кандидатів у майстри спорту, 21 
майстрі спорту України.

Упродовж звітного періоду функціонувало 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ 
та 4 СДЮСШОР). Спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 
18059 юних спортсменів (на 262 менше ніж за минулий період).

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний 
процес на 112 власних спортивних спорудах (на З більше ніж за минулий 
період).

За рахунок коштів обласного бюджету в І півріччі 2021 році придбано 
автомобіль Ford Toumeo Connect для перевезення спортсменів з інвалідністю на 
суму 918 тис. грн.

В області станом на 01.01.2021 року функціонували 4353 спортивні споруди 
(на 17 більше ніж у 2020 році), а саме: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць 
для глядачів, 591 майданчик з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 
футбольних полів, 699 спортивних залів, 166 стрілецьких тирів, 116 майданчиків 
з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди.

в  області на 1 тис. населення припадає 2,86 спортивних споруд 
(загальноукраїнський показник -  2.30 спортивних споруд).

На виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року 
№ 574/2020 у Вінницькій області стартували роботи з реалізації соціального 
проєкту «Активні парки -  локації здорової України», спрямованого на надання 
безперешкодного доступу населенню громад до засобів фізичної культури і 
рухової активності без обмеження у віці.

Відповідно до плану заходів з реалізації соціального проєкту «Активні 
парки -  локації здорової України» такі локації будуть створені у всіх сільських, 
селищних та міських територіальних громадах.
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Продовжуються роботи по реконструкції наступних спортивних споруд в 
рамках реалізації програми «Велике будівництво»:

приміщення спортивного комплексу (вул. Академіка Янгеля, 48, 
м. Вінниця);

приміщення будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5 
(вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів-Подільський);

спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» (вул. Козацькій, З, смт Браїлів, 
Жмеринського району).

Протягом звітного періоду виплачувались стипендії 50-ти провідним 
спортсменам області та 15-ти ветераном спорту на загальну суму 200,7 тис. 
щомісячно.

КУЛЬТУРА
Створення нових територіальних громад дало поштовх до впровадження 

кардинальних змін у системі надання якісних і доступних культурних послуг на 
місцевому рівні. І це надважливо, оскільки культура створює умови та 
можливості для підвищення продуктивності праці через якісне дозвілля, 
розвиток креативного мислення.

Децентралізація змусила органи місцевої влади звернути увагу на сферу 
культури, акумулювати весь її культурно-ресурсний потенціал та направити його 
на місцевий розвиток.

Станом на 01 липня 2021 року діяльність галузі забезпечують 6,9 тис. 
працівників (5,7 тис. на посадах спеціалістів).

Забезпечення якісного кадрового потенціалу в галузі культури і мистецтв 
області здійснюють Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 
та Тульчинський фаховий коледж культури. У поточному році із 132 
випускників працевлаштовані та отримали перше робоче місце 129 осіб 
(97,7 %). З них: у професійних мистецьких колективах -  4 особи, в закладах 
культури області -  84 , в установах і організаціях інших систем і відомств -  28, в 
органах місцевого самоврядування -  13.

Регіональне замовлення у 2021 році на підготовку фахівців сфери культури і 
мистецтва за кошти обласного бюджету становить 173 особи денної форми 
навчання та 10 -  заочної.

З метою заохочення до творчого пошуку та підтримки кращих діячів 
культури і мистецтв Вінниччини виплачувались персональні і творчі стипендії 
обласної державної адміністрації та обласної Ради 17 митцям, 18 письменникам, 
5 студентам вищих мистецьких навчальних закладів У 2021 році збільшено 
розміри всеукраїнських премій ім. С. Руданського та М. Коцюбинського на суму
40,0 тис. грн.

Збереження та модернізація культурної інфраструктури
Культурно-мистецька інфраструктура області є однією із найбільших в 

Україні і нараховує 2064 одиниці, що відповідає державним нормативам. 
Протягом першого півріччя 2021 року мережа закладів культури зменшилась на
28 установ проти 2020 року. За погодженням Міністерства культури та
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інформаційної політики України реорганізовано та ліквідовано 13 бібліотек і 13 
клубних закладів у сільських населених пунктах. Музей історії авіації та 
космонавтики ім. О. Можайського (смт Вороновиця) та Музей 
П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк (смт Браїлів) відповідно до рішень 
Вінницької обласної Ради стали структурними підрозділами Вінницького 
обласного краєзнавчого музею.

Третьою за чисельністю в державі є клубна мережа, яка становить 1027 
закладів. Творчі традиції Вінниччини зберігають понад 6,7 тис. колективів 
аматорського мистецтва, осередків народної творчості, студій сучасного 
мистецтва. В області діє 3,1 тис. дитячих творчих формувань, які своєю 
діяльністю охоплюють 53 % дітей шкільного віку.

Не менш потужною є бібліотечна мережа, яка нараховує 902 заклади. 
Бібліотечний фонд книгозбірень області складає близько 4 млн прим, і щорічно 
поповнюється більш ніж на 250 тис. одиниць.

У І півріччі 2021 року в 97 закладах культури області проведено 9 
капітальних та 89 поточних ремонтних робіт на суму 7 млн 445,7 тис. грн. 
Значний обсяг робіт виконано в закладах культури Гайсинського району 
(2 млн 300,0 тис. грн), Вінницької міської територіальної громади 
(2 млн 230,0 тис. грн). Жмеринської міської територіальної громади 
(388,6 тис. грн).

Здійснено поточний ремонт внутрішніх приміщень Вінницького обласного 
українського академічного муздрамтеатру ім. М. К. Садовського (121,0 тис. грн) 
та продовжено будівельні роботи з реконструкції елементів благоустрою 
території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення 
«Палац», 1757 рік у м. Тульчині, на що станом на 05 липня 2021 року 
використано 521,6 тис. грн.

Здійснено організаційні заходи щодо узгодження плану реконструкції 
приміщень під універсальну концертну залу за адресою: вул.Театральна, 15, 
м. Вінниця.

На зміцнення матеріально-технічної бази та модернізацію обладнання 
закладів культури області використано 2 млн 763,5 тис. грн. Найбільше в 
Гайсинському районі (1 млн 400,0 тис. грн) та Вінницькій територіальній 
громаді (799,8 тис. грн).

Станом на 01 липня 2021 року із 2064 закладів культури області, 876 (42 %) 
забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не 
менше 100 Мбіт/с. У 632 (31 %) закладах створено WiFi-мepeжy для 
забезпечення відкритого безкоштовного доступу відвідувачів до Інтернету.

Продовжується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 
комп’ютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів у 
бібліотеках області. Оснащені комп’ютерним обладнанням 518 бібліотек (57 %), 
410 з яких (46 %) мають можливість задовольняти інформаційні запити 
користувачів із використанням мережі Інтернет. У рамках реалізації 
національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» у поточному році отримали 300
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комп’ютерів з можливістю підключення до мережі Інтернет 150 сільських 
бібліотек.

Забезпечення населенню доступу до якісних культурних послуг
протягом першого півріччя поточного року до територіальних громад 

області передано 2071 заклад культури (99 %). У населених пунктах, де немає 
закладів культури, обслуговування здійснюється базовими закладами культури 
за допомогою нестаціонарних форм.

Функціонування мережі закладів культури на базовому рівні вимагає 
дотримання вимог, визначених низкою нормативно-правових актів. І відповідно 
до стандарту «Забезпечення можливості для творчого самовираження 
населення» в територіальних громадах створено 42 Центри культури та дозвілля.

У рамках відзначення 30-ї річниці незалежності України в області 
розроблено карту фестивалів та презентовано плеяду культурно-мистецьких 
заходів «Ти у мене єдина», до якої увійшли десять найкращих культурно- 
мистецьких проєктів, які охоплюють всі територіальні громади області. У 
заходах братимуть участь майже 2 тис. творчих колективів, 120 окремих 
виконавців з Вінниччини та інших областей, понад 500 майстрів народного 
мистецтва. Також свою майстерність презентують вінничанам відомі українські 
виконавці та молодіжні гурти.

Крім того, впродовж півріччя органзовано та проведено: обласні фестивалі 
національних культур «Всі ми діти твої, Україно!» {м. Шаргород, Жмеринська 
міська територіальна громада), народної творчості ім. К. Щироцького 
«Кроковеє колесо» та етнофестиваль «Калинові мости» {Тульчинська міська 
територальна громада).

У червні 2021 року на Вінниччині встановлено рекорд України в категорії 
«Масові заходи, мистецтво» з одночасного виконання пісні «Щедрик» за участю 
64 хорових колективів (3512 учасників). Розпочато активну підготовку щодо 
внесення пісні «Щедрик» до Національного переліку елементів НКС та Списку 
нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації 
ЮНЕСКО.

Продовжувалась робота театрально-видовищних закладів над новими 
проєктами. Колективом театру ім. М. Садовського та театром ляльок поставлено 
і випущено в прокат 4 нових прем’єрних вистави, обласною філармонією 
ім. М. Д. Леонтовича представлено 5 нових мистецьких проєктів, серед яких 
«Від меломана до експерта», «П’яццолла і танго», «Пісня єдності» та інші.

Мистецькими навчальними закладами активізувалась робота зі збільшення 
контингенту учнів у мистецьких школах, зупинено відсів учнів, спричинений 
протиепідеміологічними заходами.

З метою надання допомоги українським суб’єктам кінематографії, 
популяризації України та її регіонів, як привабливих локацій для кінозйомок, 
залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, 
прокату і показу фільмів при Департаменті гуманітарної політики
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облдержадміністрації створено Кінокомісію, до складу якої увійшли провідні 
фахівці у сфері кінематографії.

Упродовж І півріччя 2021 року до основного фонду музеїв надійшло понад
300,3 тис. одиниць збереження, що на 250 більше проти відповідного періоду 
минулого року. Створено 410 виставок, проведено 3,2 тис. екскурсій, які 
відвідали 123,5 тис. осіб.

Серед основних завдань 2021 року є забезпечення діяльності новостворених 
відокремлених структурних підрозділів обласного краєзнавчого музею: Музею 
Мужніх (м. Вінниця), Музею історії авіації та космонавтики 
ім. О. Можайського (смт Вороновиця, Вінницького району), Музею 
П, Чайковського (смт Браїлів, Жмеринського району).

Тема дитячої творчості, робота з дітьми і молоддю залишаються 
актуальними і пріоритетними у діяльності музейних закладів. Проведено XXII 
Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Арт- 
Олімп», започатковано І Всеукраїнський конкурс дитячої візуальної творчості 
«В долонях всесвіту -  Земля» до 35-річчя трагедії на Чорнобильський АЕС та 
регіональний етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Намалюй свою 
«МРІЮ» до 75-річчя з дня утворення Конструкторського бюро 
ім. О. Антонова.

Реалізація заходів з метою збереження культурної спадщини, зокрема 
нематеріальної культурної спадщини

У рамках імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 
культурної спадщини у 1 півріччі 2021 року продовжувалась робота зі 
збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини на Вінниччині. 
Підготовлено та подано відповідні матеріали Міністерству культури та 
інформаційної політики України для внесення до Національного переліку НКС 
України елементу «Картопля по-уланівськи. Традиція приготування та 
подавання». До Обласного переліку внесено елементи «Створення та 
побутування витинанки на Вінниччині», «Великодні веснянки села Новоселівка» 
(Гайсинська ТГ) та «Традиція випікання Байківських весільних обрядових 
хлібів» (Калинівська ТГ).

Серед напрямів та інструментів розвитку традиційної культури і 
монетизації народних художніх промислів є організація ярмарок, виставок 
(продажів) виробів декоративно-прикладного мистецтва, робота креативних 
студій та майстер-класів у сфері народних художніх промислів (за видами), 
діяльність гуртків, що діють при центрах культури і дозвілля та популяризація 
ремесл шляхом публікацій в соціальних мережах.

В області виявлено 12 осередків, де побутують традиції народних ремесл та 
передаються від покоління до покоління {гончарство, ткацтво, вишивка, 
рогозоплетіння, соломоплетіння, народне малярство, писанкарство, 
витинанкарство, каменотесне мистецтво тощо).

Протягом першого півріччя проведено понад ЗО навчань та семінарів- 
практикумів з питань щодо охорони нематеріальної культурної спадщини для 
працівників галузі культури.
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Серед культурних просторів, на базі яких розвиваються народні художні 
промисли в регіоні, можна назвати: гуртки гончарного мистецтва в с. Бубнівка 
Гайсинської ТГ; декоративно-ужиткового мистецтва «Калиновий дивоцвіт» 
Теплицького центру культури і дозвілля; народні (зразкові) аматорські студії 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Клембівської мистецької 
школи; Оратівського центру культури і дозвілля; Могилів-Подільського центру 
народної творчості; рогозоплетіння в с. Щітки, Вінницької ТГ; Подільський 
народний університет культури та ПП «Художня майстерня» у місті Літині; 
навчально-виробничий центр «Спадщина» у м. Ладижині.

Розширення економічних можливостей в сфері культури через 
розвиток нових креативних секторів та ринків

Розпочато роботу з відтворення осередків художніх промислів та створення 
садиб-ремесл на базі побутування елементів нематеріальної культурної 
спадщини: арт-простору «Бубнівська кераміка» в с. Бубнівка, Гайсинської 
територіальної громади; мистецько-туристичного комплексу на базі Музею 
Хліба в с. Білопілля, Козятинської та музейного простору в с. Клембівка, 
Ямпільської територіальних громад. їх відтворення сприятиме розвитку 
територіальних громад за рахунок малого і середнього підприємництва та 
залучення інвестицій від внутрішнього і зовнішнього туризму.

Слід зазначити, що в умовах демократизації суспільного життя, поряд з 
комунальними закладами культури активізували свою діяльність інші суб’єкти 
культурно-мистецького життя, які представляють широкі верстви населення та 
соціальні групи, мають різні культурні інтереси, і залучення їх до співпраці дає 
змогу узгодити позиції всіх суб’єктів культурної сфери.

у  першому півріччі 2021 року отримали гранти від Українського 
Культурного Фонду та планують внести відповідні інвестиції у розвиток 
культури Вінницької області такі громадські організації як «Інститут культурної 
політики», «Барський міський художній аматорський театр», «Медіа Центр 
«Власно», «КерамАРТмісто».

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Фінансування галузі охорони здоров’я у 2020 році
Консолідований бюджет (кошти медичної субвенції, місцевих бюджетів та 

окремі субвенції з державного бюджету) закладів охорони здоров’я Вінницької 
області у 2020 році склав 2234,0 млн грн, зокрема, на заробітну плату з 
нарахуваннями -  955,4 млн грн, медикаменти -  211,2 млн грн, харчування -
17,5 млн грн, енергоносії -  258,1 млн грн, капітальні видатки -  569,8 млн грн.

Крім того, у область залучено 3,6 млрд грн коштів Національної служби 
здоров’я України шляхом підписання угод на пакети медичних послуг.

У минулому році з обласного бюджету фінансувалися наступні програми: 
програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 21,2 млн 
грн, профінансовано -  18,8 млн грн; профама боротьби з онкологічними 
захворюваннями -  заплановано і профінансовано на 29,7 млн грн; програма
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«Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до
2020 року» заплановано і профінансовано на 2,5 млн грн.

У 2020 році, порівнюючи з 2019, зріс рівень середньомісячної заробітної 
плати медичного персоналу галузі.

Так, середньомісячна заробітна плата медичного персоналу склала: 
на первинному рівні: лікарів -  18652 грн, середнього медперсоналу -  

8516 грн, що відповідно на 6,1 % та 14,5 % більше ніж у 2019 році (17574 грн та 
7437 грн);

на вторинному рівні: лікарів -  11960 грн; середнього медперсоналу -  
8235 грн, що відповідно на 43,5 % та 49,3 % більше ніж у 2019 році (8334 грн та 
5516 грн).

Фінансування галузі охорони здоров’я у І півріччі 2021 році
Консолідований бюджет галузі охорони здоров’я Вінницької області у

2021 році складає 1026,2 млн грн, зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями -
333,8 млн грн, медикаменти -  85,5млн грн, харчування -  7,6 млн грн, енергоносії
-  266,0 млн грн, капітальні видатки -  218,1млн грн.

Для закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування з обласного 
бюджету виділено 291,2 млн грн: на заробітну плату з нарахуваннями -
113,7 млн фн, енергоносії -  125,3 млн ф н , інші поточні -  39,2 млн ф н , кап 
видатки -  13,0 млн фн.

У поточному році з обласного бюджету фінансуються профами: 
«Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини» на 
2021-2025 роки» на 14,5 млн ф н , профінансовано за 6 місяців 6,7 млн фн; 
Профама боротьби з онкологічними захворюваннями -  заплановано 0,8 млн фн.

За 6 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року зріс рівень середньомісячної заробітної плати медичного персоналу галузі.

Так, середньомісячна заробітна плата медичного персоналу склала:
на первинному рівні: лікарів -  19764 ф н , середнього медперсоналу -  

9297 ф н , що відповідно на 8,9 % та 14,5 % більше ніж у 2020 році (18157 ф н  та 
8117фн);

на вторинному рівні: лікарів -  16753 ф н , середнього медперсоналу -  11765 
ф н , що в 1,8 раза більше ніж у 2020 році ( 9432 ф н  та 6458 фн).

на третинному рівні; лікарів -  14726 ф н , середнього медперсоналу - 12040 
ф н , що відповідно на 31 % та 39 % більше ніж у 2020 році (11280 грн та 
8691грн).

У закладах охорони здоров’я Вінницької області доплати в розмірі до 300 % 
заробітної плати з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових 
доплат та надбавок медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, 
що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 та лікуванням 
пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби С0УЮ -19 з січня до
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травня виплачено всього 208,6 млн грн (з нарахуваннями на фонд оплати праці
254,0 млн грн).

Робота в умовах пандемії та боротьби з СОУШ-19 у Вінницькій області
Для лікування пацієнтів з СОУЮ-19 розгорнуто 2619 ліжок у 25 опорних 

лікарнях. Інфекційні ліжка створені у 22 закладах вторинного рівня надання 
медичної допомоги та З закладах третинного рівня (КНП «Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької 
обласної Ради, КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» 
Вінницької обласної Ради, КНП «Вінницький обласний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом» Вінницької обласної Ради). Усі 25 закладів підписали 
угоди з НСЗУ за програмою медичних гарантій щодо наданням медичної 
допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2. Зростання ліжкового фонду для 
лікування пацієнтів з гострою коронавірусною хворобою з серпня до грудня 
2020 року становить більше 2000 ліжок.

На рівні Центрів ПМСД створено 79 мобільних бригад з числа водіїв та 
медичних сестер/фельдшерів, які не задіяні в наданні екстреної медичної 
допомоги, протягом 2020 року мобільними бригадами здійснено 90 тисяч 
виїздів, відібрано 154 тисячі зразків біологічного матеріалу.

В області організовано 153 пункти забору біологічного матеріалу для 
проведення лабораторної діагностики методом ПЛР на гостру респіраторну 
коронавІрусну хворобу С0УГО-19, з них: 25 -  в опорних лікарнях, 128 -  на рівні 
ЦПМСД.

Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим 
захворюванням на гостру респіраторну хворобу С0УГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, (пакет 28) надається КНП «Територіальне медичне 
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф». До роботи з ковідними пацієнтами залучено 32 бригади 
екстреної медичної допомоги.

Протягом 2020 року з метою забезпечення пацієнтів з коронавірусною 
хворобою кисневою підтримкою закуплено концентратори:

з обласного бюджету -  85 кисневих концентраторів ;
з державного бюджету -3 7 1 ;
за рахунок субвенцій інших місцевих бюджетів 191.
Це дозволило забезпечити киснем 647 ліжок.
У закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на С0УШ-19, 

261 апарат штучної вентиляції легень.
З 2619 ліжок забезпечено подачею кисню (централізовано та кисневими 

концентраторами) 2474 ліжок, що складає 94,4 % (при нормативі 80,0 %).
Протягом IV кварталу 2020 року забезпечення ліжок киснем зросло з 48 до

94 %.
У закладах охорони здоров’я Вінницької області доплати в розмірі до 

300% заробітної плати з урахуванням передбачених законодавством
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обов’язкових доплат та надбавок медичним та іншим працівникам закладів 
охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні 
заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби C0VID-19, та 
лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби C0VID-19 з 
квітня до грудня виплачено всього 148,3 млн грн (з нарахуваннями на фонд 
оплати праці 180,3 млн грн).

Станом на 28.07.2021 для COVID-19 розгорнуто 1010 ліжок в 9 опорних 
лікарнях. Забезпечено подачею кисню (централізовано та кисневими 
концентраторами) 982 ліжка, що складає 97,2 %. На стаціонарному лікуванні 
знаходиться 97 пацієнтів, завантаженість ліжок -  9,6 %, ліжок з киснем -  8,6 %

Вакцинація (поставки вакцин у регіони і формування планів по 
вакцинації)

Станом на 28.07.2021
Усього у Вінницькій області проведено 217 350 щеплень, з них 1 дозу 

отримали 138 477 осіб , 2 дози -  78873, за добу -  5401 щеплень.
З них:

вакцина Comimati (Pfizer -BioNTech) -  всього 95588 осіб, 
вакцина AstraZeneca ~ всього 39482 особи, 
вакцина CoronoVac -  всього 62569 осіб, 
вакцина AstraZeneca Ковішилд -  всього 17 800 осіб.
У рейтингу по Україні -  8 місце (за кількістю проведених щеплень) та 4 

місце за показником на 100 тис. населення
Працює 33 Центри масової вакцинації ( 1 0 - м .  Вінниця, 23 -  райони). 

Задіяно 888 медичних працівників, працює 162 пункти щеплень та 42 
мобільні бригади.

Перехід на нову модель фінансування спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної допомоги

До контрактування залучено 64 закладів охорони здоров’я, угоди на 469 
пакетів (групи послуг).

Крім того, угоду уклало КНП «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» за 1 пакетом.

Залучено коштів Національної служби здоров’я України в область
2,6 млрд грн (закладами вторинного та третинного рівнів).

Реалізація субпроєкту Світового Банку «Складова розвитку системи 
охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної 
допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

Протягом І півріччя 2021 року на базі КНП «Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» 
здійснено 858 коронарографії (42,5 % ургентних), операцій стентувань 
коронарних судин -  477 (62,5 % ургентних) із них пацієнтам безкоштовно
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проведено 364 планових коронарографій, простентовано 298 хворих із 
«критичним станом коронарної судини».

У рамках проєкту телеметричним підрозділом КУ «Територіальне медичне 
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги» 
протягом І півріччя 2021 року здійснено 10831 дистанційну консультацію 
електрокардіограм із районів області в режимі 24\7\365.

Вибірка коштів Світового банку 
Продовжуються будівельні роботи Кардіоцентру.

Вибірка коштів у 2021 році склала 29 220,9 тис. грн, з них 886,9 тис. грн -  
обласний бюджет.

Подільський регіональний центр онкології отримав медичний лінійний 
прискорювач. Система призначена для проведення опромінення під візуальним 
контролем. Головною перевагою лікування на цьому обладнанні є його висока 
точність і ефективність. Наявність блоку рентгенівської візуалІзації дає 
можливості одержання зображень і підвищення точності проведеної терапії. 
Використовуючи нове обладнання, можна зменшити навантаження на здорові 
тканини навколо пухлини, а головне ~ підвести максимальні дози, що 
рекомендовані міжнародними стандартами лікування, до пухлинного осередка. 
Загальна вартість лінійного прискорювача -  49,8 млн грн.

Розбудова сільської медицини в умовах децентралізації 
Протягом 2020 року збудовано 8 сільських амбулаторій.
Загалом сума будівництва становила 13,73 млн грн: 
субвенції з державного бюджету -  12,62 млн грн; 
з місцевих бюджетів -1,11 млн грн.
протягом 2020 року проводились ремонти та реконструкції 27 сільських 

амбулаторій на (45,15 млн грн). Завершено реконструкцію приміщень у З 
амбулаторіях.

Закуплено 122 легкових автомобілів для сімейних лікарів на загальну суму
61,0 млн грн.

Для функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров’я 
протягом 2020 року придбано:

164 комплекти телемедичного обладнання на 18,00 млн грн, 
обладнання для розширення дата-центру КУ «Територіальне медичне 

об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф на 29,93 млн грн.

Протягом 6 місяців 2021 року:
Розпочато будівництво Дашківської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини. Освоєно коштів на проведення будівельних робіт -  
2,38 млн грн, зокрема субвенції з державного бюджету -  2,38 млн грн,

Завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію 15 амбулаторій.

Закуплено 8 автомобілів, освоєно коштів на 4,19 млн грн:
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субвенції з державного бюджету -  3,98 млн грн; 
з місцевого бюджету -  0,21 млн грн.

у  2021 році закуплено 2 комплекти, для 2-х комплектів проведено тендерні 
процедури.

Відкриття відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги
Станом на 28 липня 2021 року у відділеннях екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги 8 опорних лікарень області завершено будівельні роботи.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 

2020 року № 613 для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
опорних лікарень області Міністерством охорони здоров’я України здійснено 
централізовану закупівлю 10 комп’ютерних томографів.

Здійснено закупівлю 10 систем рентгенівських діагностичних стаціонарних 
загального призначення (цифрових) та 10 апаратів ультразвукової діагностики.

Апарати ультразвукової діагностики введені в експлуатацію.
Змонтовано 8 систем рентгенівських діагностичних.
У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике 

будівництво» здійснюється реконструкція хіміотерапевтичного корпусу 
Комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради».

Цьогоріч заплановано фінансування в загальному обсязі 18,8 млн грн, де 
кошти ДФРР -  13,7 млн грн, співфінансування з обласного бюджету -
1,5 млн грн, кошти закладу -  3,6 млн грн.

Станом на 13 липня 2021 року освоєно коштів в обсязі 17,5 млн грн, з них:
13,1 млн грн -  кошти ДФРР; 1,5 млн грн -  кошти обласного бюджету та 
2,9 млн грн -  власні надходження закладу.

Напрямки діяльності галузі охорони здоров’я у Вінницькій області на 
друге півріччя 2021 року;

продовження розбудови КНП ВОР «Клінічний Центр інфекційних хвороб» з 
покращенням матеріально-технічної бази та введення в дію потужного 
реанімаційного блоку;

створення центру трансплантології в рамках пілотного проєкту на базі КНП 
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради» та закладів охорони здоров’я області;

розвиток та функціювання системи телемедицини у закладах охорони 
здоров’я Вінницької області;

продовження проєктів «Велике будівництво»: введення в експлуатацію 
приймальних відділень опорних лікарень на виконання національної програми 
«Велике будівництво» «EMERGENCY 2020»;

впровадження нового напряму програми Президента «Здорова 
Україна» із створення хабів.
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підвищення якості та ефективності високоспеціалізованої та 
високотехнологічної медичної допомоги шляхом покращення матеріально- 
технічної бази закладів обласного підпорядкування, дооснащення їх сучасним 
обладнанням;

зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом 
реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку системи 03 
Вінницької області та продовження будівництва Регіонального Кардіоцентру».

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
В умовах децентралізації влади та внесених змін до чинного законодавства 

одним з головних завдань в області є зберегти систему захисту прав дітей, 
зробити її ефективно безперебійною і такою, що оперативно реагує на всі 
виклики і порушення, пов’язані із правами дітей. З цією метою збережено 
штатну чисельність працівників служб у справах дітей в райдержадміністраціях. 
Станом на 01 липня 2021 року на базі області функціонує 6 служб у справах 
дітей райдержадміністрацій, з правами юридичної особи, штатна чисельність 
яких складає 94 штатних одиниці, фактично працює 72 особи.

На теренах області в 62 територіальних громадах із 63 згідно з рішеннями 
сесій органів місцевого самоврядування створено служби (відділи) у справах 
дітей. Всього в області у службах у справах дітей за штатним розписом 197,25 
штатних одиниць, фактично працює 170 працівників.

Продовжувалась робота щодо профілактики соціального сирітства серед 
дітей, реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
виховуватись у сімейному оточенні; контролювались питання, пов’язані з ВІ 
реформою (деінституцІалізації) тощо.

Основна робота відповідних служб зосереджена на виявленні дітей, що 
опинились у складних життєвих обставинах, проведення відповідних заходів, 
особливо зважаючи на те, що нормативно-правова база розширила перелік дітей, 
які відносяться до цієї категорії. Тож відсоток дітей, які перебувають на кінець 
звітного періоду як такі, що опинились у складних життєвих обставинах, зріс 
майже на третину. У цьому збільшенні вбачаємо активізацію роботи структур, 
дотичних до охорони дитинства, і збільшення контролю за цією категорією 
дітей. Загалом за звітний період на обліку служб у справах дітей перебувало 
1528 таких дітей, з якими проводилась планова системна робота. Саме завдяки 
їй знято з обліку 272 дитини у зв’язку із усуненням умов та обставин, які стали 
підставою для взяття дітей на облік.

Відповідна профілактична робота проводилась із категорією дітей, які 
перебувають на профілактичному обліку в поліцейському підрозділі ювенальної 
превенції, і про яких отримують інформацію служби у справах дітей. 
Працівниками служб проводиться відповідна профілактична робота. За звітний 
період таку роботу проведено з 83 дітьми.

На особливому контролі перебуває робота із дітьми, щодо яких існує загроза 
жорстокого поводження або з якими жорстоко поводяться, протягом ІІІ-ІУ 
кварталу 2020 року та півріччя 2021 року 47 дітей взято на облік служб у справах
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дітей з підстави жорстокого поводження з ними, а загалом 123 дитини 
перебували на відповідному обліку.

З метою профілактики правопорушень здійснювались відповідні рейди 
«Діти вулиці», «Вокзал», «Неблагополучна сім’я» тощо. Загалом упродовж II 
півріччя 2020 року та І півріччя 2021 року організовано та проведено за участі 
представників, дотичних до охорони дитинства структур, 1066 профілактичних 
рейдів, обстежено 1927 сімей, попереджено 563 батьків, ініційовано притягнення 
до відповідальності 128 батьків.

Продовжувалась робота з реалізації права кожної дитини на сімейне 
оточення. У звітному періоді статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, набуло 272 дитини.

Станом на 01 липня 2021 року на первинному обліку служб у справах дітей 
області перебувае 2260 (на 01.01.2021 -  2309) дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. За звітний період до сімейних форм виховання 
влаштовано 284 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

В області функціонує 62 дитячих будинки сімейного типу та 128 
прийомних сімей, до яких влаштовано та перебуває на вихованні 667 дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Протягом 
звітного періоду створено 9 прийомних сімей та 7 дитячих будинки сімейного 
типу.

На обліках усиновлених дітей, нагляд за умовами проживання та виховання 
яких здійснюють служби у справах дітей області, перебуває 729 дітей. Протягом 
звітного періоду усиновлено 17 дітей, з них 5 -  іноземними громадянами.

Станом на 01 липня 2021 року із загальної кількості дітей цієї категорії 
лише 96 знаходяться в закладах інституційного догляду різних форм 
підпорядкування, з яких 43 дитини мають встановлену інвалідність.

Особлива увага приділяється захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені з районів проведення 
операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованої території, цій категорії дітей 
надається всебічна підтримка. На території області перебуває 12 таких дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2100 дітей, які внутрішньо 
переміщені з районів проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово 
окупованої території. Серед основних питань -  роз’яснювальна робота щодо 
порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів. Станом на 01 липня 2021 згідно з розпорядженнями голів 
районних державних адміністрацій та рішеннями голів міських рад міст 
обласного значення 360 дітям/особам надано статус дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Обласною державною адміністрацією у вересні 2020 року підготовлено та 

внесено на розгляд сесії обласної Ради проєкт цільової програми під назвою 
«Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2021 -
2025 роки». Під час розробки програми врахований досвід реалізації на території
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області попередніх програм аналогічного спрямування, зокрема Комплексної 
оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2017-2020 роки
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», проведено 
поглиблений аналіз стану безпеки, воєнних загроз та правопорядку.

45 сесія обласної Ради 7 скликання 24 вересня 2020 року своїм рішенням 
№ 978 схвалила програму, що стало свідченням готовності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування Вінниччини до спільної роботи щодо 
вирішення надважливих завдань забезпечення обороноздатності держави та 
Вінниччини, захисту інтересів держави, прав та свобод громадян від злочинних 
посягань.

Вінниччина має досвід у реалізації програм оборонно-правоохоронного 
спрямування і є однією з лідерів по обсягу коштів, що спрямовуються з 
обласного бюджету на виконання завдань зміцнення обороноздатності та 
правопорядку.

Протягом п’яти років на фінансову підтримку заходів, що 
реалізовуватимуться учасниками програми, планується спрямувати понад 
400 млн грн, з них 306 млн грн з обласного бюджету.

Для виконання всіх заходів Програми у 2021 році сплановані прогнозні 
обсяги фінансування з обласного бюджету на 83 млн 591 тис. грн.

Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 64 
«Про внесення змін до рішення з сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня
2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), на виконання 
заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
2021-2025 роки в обласному бюджеті передбачені видатки:

ГУ Національної поліції у Вінницькій області -  1млн грн;
Управлінню СБУ у Вінницькій області -  1 млн фн.

Виконання заходів оборонно-правоохоронних програми дає змогу обласній 
державній адміністрації забезпечувати виконання визначених чинним 
законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань 
оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян. Це дозволяє знизити на території Вінницької області загрози 
національній безпеці України, підвищити рівень боєготовності військових 
частин та спеціальних підрозділів правоохоронних органів, здійснити узгоджені 
заходи органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
судовими, правоохоронними органами щодо профілактики правопорушень та 
усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити належні умови для 
забезпечення діяльності військових частин Збройних Сил України, Державної 
прикордонної служби України, підрозділів Національної гвардії, 
правоохоронних органів.
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Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством 
у галузі оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, прав

та свобод громадян
Діяльність місцевих органів державної влади області спрямована на 

ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи, 
дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, 
виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою в області здійснювались заходи з:
підготовки та удосконалення системи територіальної оборони області;
підготовки території держави до оборони;
відбору громадян для проходження військової служби за контрактом; 
призову громадян України на строкову військову службу; 
шефської допомога військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;
удосконалення взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади з 

правоохоронними органами.
Виконання зазначених заходів забезпечувалось шляхом реалізації заходів 

Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-
2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад» 
(далі -  Програма), в якій чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з 
питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту 
прав та свобод громадян.

У зв’язку із закінченням терміну її дії обласною державною адміністрацією 
розроблена та затверджена рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 
вересня 2020 року № 978 Комплексна оборонно-правоохоронна програма 
Вінницької області на 2021-2025 роки.

Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони
На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального 

штабу ~ Головнокомандувача Збройних Сил України на території області 
протягом звітного періоду здійснювались заходи щодо підготовки до 
територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та забезпечення 
підрозділів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони 
(далі -  ТрО).

З метою організації якісної підготовки штабів зони, районів територіальної 
оборони в зоні територіальної оборони видані розпорядження Голови обласної 
державної адміністрації від 26 грудня 2019 року № 984 ДСК «Про підготовку 
територіальної оборони в зоні територіальної оборони у 2020 році» та від 
22 грудня 2020 року № 799 ДСК «Про підготовку територіальної оборони в зоні 
територіальної оборони у 2021 році».

Відповідно до Плану підготовки зони територіальної оборони у З та 4 
кварталі 2020 проведено:

штабне тренування з окремою бригадою територіальної оборони під 
керівництвом начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗС України;
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штабне тренування з окремою бригадою територіальної оборони під 
керівництвом начальника штабу -  першого заступника командувача Сухопутних 
військ ЗС України;

стратегічне штабне навчання «Об’єднанні зусилля -  2020» зі штабами зон 
територіальної оборони, органами військового управління ЗС України, інших 
військових формувань та правоохоронних органів під керівництвом 
Головнокомандувача ЗС України.

У першому півріччі 2021 року проведено:
штабне тренування з ТрО з військовими частинами обласних 

територіальних центрів та соціальної підтримки Сухопутних військ під 
керівництвом командувача ТрО Сухопутних військ Збройних Сил України;

штабне тренування з ТрО зі штабами зон (районів) та окремою бригадою 
ТрО під керівництвом начальника штабу -  заступника командувача військ 
оперативного командування «Південь»;

штабне тренування з ТрО зі штабами зон (районів) та окремою бригадою 
ТрО під керівництвом командувача військ оперативного командування 
«Південь»;

оперативно польова поїздка робочої групи управління ТрО ОК «Південь» в 
інтересах підготовки ТрО ОК «Південь» під керівництвом начальника 
управління ТрО ОК «Південь»;

навчальний збір з особовим складом взводів, конкурс на кращий 
стрілецький взвод ТрО ОК «Південь» під керівництвом військового комісара 
Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки. Перше місце у конкурсі отримав стрілецький взвод військової 
частини А7336 м. Жмерики;

за планом військового комісара Вінницького обласного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки:

березень, квітень -  штабні тренування з ТрО з посадовими особами штабів 
зон (районів) ТрО під керівництвом начальника штабу зони ТрО;

січень, червень -  одноденні збори з посадовими особами штабів зони 
(районів) ТрО під керівництвом військового комісара Вінницького обласного 
територіального центру та соціальної підтримки.

Під час проведення тренувань, зборів головні зусилля підготовки 
зосереджені на:

досягненнні злагодженості в роботі структурних підрозділів штабу зони 
(районів) територіальної оборони під час планування територіальної оборони;

покращенні взаємодії з військовими органами управління, іншими 
військовими формуваннями та правоохоронними органами, органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування;

вдосконаленні професійних знань і навичок посадових осіб штабів зони 
(районів) територіальної оборони, які необхідні для виконання завдань за 
призначенням.

Заходи з підготовки штабів зони (районів) територіальної оборони виконано 
у повному обсязі, навчальна мета досягнута.
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Здійснено переопрацювання планувальних документів щодо формування та 
забезпечення підрозділів територіальної оборони області. Так, постановою 
Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та 
ліквідацію районів» змінено адміністративно-територіальний устрій України. У 
зв’язку із цим виникла потреба привести окремі нормативно-правові акти 
обласної державної адміністрації у відповідність із цією Постановою. Видано 
розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2020 року 
№ 662 ДСК «Про затвердження плану забезпечення формування підрозділів 
окремої бригади територіальної оборони», в якому перерозподілено обов’язки 
районних державних адміністрацій по матеріальному забезпеченню підрозділів 
бригади, а також ініційовано внесення змін і доповнень до районних (міських) 
оборонно-правоохоронних програм щодо фінансування заходів забезпечення 
життєдіяльності підрозділів територіальної оборони.

На виконання рішення ради оборони Вінницької області від 27 квітня
2021 року, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної 
адміністрації від 11 травня 2021 року № 408 ДСК, в період з 26 травня до 
03 червня спеціально створеною комісією в районних державних адміністраціях 
здійснено перевірку з питань організації та проведення заходів з територіальної 
оборони.

Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу
На виконання Указів Президента України «Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови фомадян України на строкову військову службу» в 
області проведена робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із 
підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову 
військову службу.

Головою обласної державної адміністрації видані розпорядження «Про 
проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу». 
Відповідно до цих розпоряджень затверджено склад обласної призовної комісії 
та графік її засідань, керівникам структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, головам сільських, 
селищних, міських рад, керівникам територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади України визначено здійснити комплекс 
заходів для забезпечення проведення призову громадян на строкову військову 
службу. Відповідні розпорядження видано головами районних державних 
адміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

З метою вирішення проблемних питань, які виникали під час проведення 
призову проведено низку службових нарад з головами райдержадміністрацій та 
керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

В області забезпечено тестування призовників на гостру респіраторну 
хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, яке проводилось за 
рахунок місцевих бюджетів у медичних установах за місцем призову громадян.

Завдяки спільним зусиллям обласної та районних державних адміністрацій,
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територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час 
осіннього (жовтень -  грудень 2020 року) та весняного (квітень -  червень
2021 року) призовів громадян до військових частин Збройних Сил України та 
інших військових формувань відправлено відповідно 650 (2020 рік) та 695 
(2021 рік) призовників, що складає 100% планового завдання, визначеного 
відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової
служби за контрактом

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил 
України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин у 
відповідності до вимог доручень Офісу президента України в області протягом 
звітного періоду здійснено комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян 
для проходження військової служби за контрактом, а саме:

розгорнуто інформаційну кампанію щодо супроводження заходів із 
популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом;

органами управління освітою організовано систематичну роботу серед 
учнівської молоді щодо проведення роз’яснювальної роботи, підняття престижу 
Збройних Сил України із залученням учасників антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил;

центрами зайнятості області у взаємодії з територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки здійснюється інформування громадян, 
які шукають роботу, з питань відбору, прийняття та умов проходження 
військової служби за контрактом, розміщення вакантних посад 
військовослужбовців, соціального та правового захисту військовослужбовців та 
членів їх родин.

На військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил 
України укладено контракти та направлено:

у другому півріччі 2020 року -  769 осіб, що складає 105 % виконання 
планових завдань (111 квартал -  444 особи (133 %), IV квартал -  325 осіб (82 %);

у першому півріччі 2021 року -  650 осіб, що складає 105 % виконання 
планових завдань (І квартал -  333 особи (101 %), 11 квартал - 3 1 7  осіб (108 %),

Проведення заходів з щефської допомоги
Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу 

Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу 
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та відповідних 
розпоряджень Голови облдержадміністрації «Про здійснення шефства над 
військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України» (зі змінами), якими встановлено 
шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.

Обласною державною адміністрацією укладено угоди про організацію 
шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими
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частинами, визначеними Указом Президента України та розпорядженням Голови 
облдержадміністрації. Виконання заходів із шефської допомоги в області у 
минулому році здійснювалась шляхом реалізації заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад». У 2020 році з 
обласного бюджету на реалізацію заходів Програми виділено З млн 300 тис. грн. 
У поточному році кошти не виділялись.

Гуманітарна допомога
В області ведеться облік наявної інформації щодо гуманітарної допомоги 

наданої обласною державною адміністрацією, районними державними 
адміністраціями, виконкомами міст обласного значення, волонтерськими, 
громадськими організаціями, населенням області в зону введення ООС (АТО) та 
жителям звільнених від терористів населених пунктів Донецької і Луганської 
областей.

Від початку антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) на сході 
України волонтерськими, громадськими організаціями і населенням районів та 
міст обласного значення в зону проведення АТО, ООС для учасників АТО, ООС 
та жителів звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської 
областей надана гуманітарна допомога на 37 млн грн. Придбано: бронежилети -  
1809 штук, шоломи -  837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби -  1637 одиниць; 
продукти харчування; матеріально-технічні засоби; будівельні матеріали -  
близько 3411,5 тонн тощо.

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
За даними Головного територіального управління юстиції у Вінницькій 

області, зареєстровано 3985 громадських об’єднань зі статусом юридичної 
особи. Серед них найбільшу ініціативу проявляють громадські організації: ГО 
молоді з обмеженими можливостями «Гармонія» (Л. Нецкіна), ВО ГО «Джерело 
надії» (А. Студілко), Вінницька ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям 
з інвалідністю «Відкриті серця» (С. Демко), ГО «Філософія серця» (Ю. Грига), 
ВМГО «Паросток» (Г Саранча), ГО «Вінницька обласна асоціація 
ендокринологів» (П. Прудиус), ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини» 
(Є. Савчук), Хмільницька районна ГО «Право» (В. Дорох). Активним 
залишається волонтерський рух допомоги армії, представлений, зокрема. 
Благодійним фондом «Подільська громада» (А. Дручинський), ГО «Суспільні 
ініціативи Козятинщини» (О. Іванчук), ГО «Мольфар» (Ю. Вотчер) тощо. Для 
захисту інтересів та прав ветеранів АТО, членів їх сімей та сімей загиблих 
військовослужбовців у Вінниці та області активно працюють ветеранські 
об’єднання учасників АТО, а саме: «Всеукраїнське об’єднання учасників 
бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» (А. Слівінський), 
«Вінницький союз учасників АТО» (Р. Смішний), «Сдина Родина Вінниччини» 
(С. Корнелюк) та інші. При ОДА створено Координаційну раду ветеранів. Також
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при Департаменті соціальної та молодіжної політики ОДА створено управління 
допомоги учасникам АТО, яке очолює учасник бойових дій АТО А. Грачов.

Важливою формою співпраці місцевих органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського суспільства є надання підтримки діяльності 
консультативно-дорадчих органів, створених при облдержадміністрації. З 
ініціативи Громадської ради при облдержадміністрації за З та 4 квартал
2020 року, 1 та 2 квартал 2021 року проведено 8 засідань Громадської ради, на 
яких розглянуто актуальні питання стосовно державної політики 
загальнодержавного та регіонального значення.

Восени заплановано проведення VI Регіонального Форуму Громадських 
Ініціатив з метою налагодження повноцінних партнерських стосунків між 
представниками громадянського суспільства, влади, комерційних та донорських 
структур задля вирішення актуальних питань регіону.

У 2021 році проведено конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надавалася фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. 
Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії переможцями конкурсу 
стали 17 проєктів громадських організацій, які протягом року отримують 
фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 
1 млн грн.

протягом з та 4 кварталу 2020 року, 1 та 2 кварталу 2021 року відбулось 88 
акцій протесту. Більшість акцій соціального характеру та малочисельні. Під час 
карантину кількість акцій протесту знизилась.

Найбільш резонансні акції протесту:
с. Людавка, Жмеринського району, де місцеві жителі виступали проти 

будівництва полігону-реактору для сміття (близько 100 осіб);
с. Кирнасівка, Тульчинського району, біля цукрового заводу щодо 

відновлення роботи підприємства та вимоги прибрати газові та кисневі балони з 
території (близько 8 осіб);

біля приміщення ОДА з вимогою погасити пенсійну заборгованість 
пенсіонерам силових структур (ЗО осіб);

м. Вінниця біля приміщення міської ради (20 осіб), біля муніципального 
ринку (близько 100 осіб), у м. Могилів-Подільський (близько 100 осіб), у 
смт Стрижавка (близько 200 осіб), у м. Хмільник (46 осіб), у м. Бершадь (55 осіб) 
за участю представників малого та середнього бізнесу проти введення 
«карантину вихідного дня»;

м. Вінниця, м. Хмільник, м. Жмеринка, м. Козятин, м. Калинівка, 
м.Могилів-Подільський, м. Погребище, смт Брацлав (150 осіб), м. Бар, 
смт Стрижавка, смт Теплик (100 осіб), м. Гайсин та м. Іллінці (близько 300 осіб), 
м. Хмільник (60 осіб), м. Ладижин (200 осіб), с. Корделівка, Калинівського 
району (близько 40 осіб) -  акції протесту проти підвищення тарифів на газ та 
його постачання;
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M . Вінниця біля приміщення ОДА акція протесту в рамках Всеукраїнської 
акції ПІД гаслом; «Збережи ФОП» (близько 300 осіб);

м. Вінниця біля приміщення Вінницької РДА акція протесту (близько 100 
осіб) за участю лікарів Вінницької ЦРЛ з приводу проєкту рішення про передачу 
Вінницької ЦРЛ у власність Вінницької громади;

м. Вінниця на Майдані Небесної Сотні акція протесту на підтримку 
засудженого громадського активіста Сергія Стерненка (20 осіб);

м. Вінниця біля приміщення ОДА акція протесту за участю ветеранів АТО 
(10 осіб), які заявляють про невідповідне лікування та дефіцит медичних 
препаратів у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону;

м. Вінниця біля приміщення ОДА акція протесту (близько 100 осіб) за 
участю пенсіонерів МВС, СБУ та ЗСУ, які вимагали здійснити виплати їм пенсій 
відповідно до чинного законодавства, яким передбачено надбавки;

м. Вінниця на Майдані Небесної Сотні акція протесту (близько 200 осіб) в 
рамках всеукраїнської акції протесту проти дій Президента України Володимира 
Зеленського.

На Майдані Небесної Сотні представники Вінницької крайової організації 
Народного Руху України встановлювали намет та збирали підписи проти, на їх 
думку, антиконституційних законів про ринок землі № 552-ІХ, 1423-ІХ та 
прийнятого ВРУ законопроєкту № 2195 від 18.05.2021 р. «За збереження 
української землі для нащадків».

Інформаційна діяльність
За даними Головного територіального управління юстиції, у Вінницькій 

області зареєстровано 519 друкованих засобів масової інформації.
Обласна державна адміністрація уклала договори на висвітлення 

діяльності органів влади з обласними та Всеукраїнськими ЗМІ всіх форм 
власності.

Станом на 01 липня 2021 року на території Вінниччини функціонує 27 
районних друкованих видань, з середнім накладом до 3-х тисяч примірників 
кожної газети на тиждень; 4 друкованих видання, які розповсюджуються у 
містах обласного значення, з середнім накладом до 5-ти тисяч примірників 
кожної на тиждень; 10 друкованих ЗМІ, які розповсюджуються у місті Вінниця з 
середнім щотижневим накладом до 40 тисяч примірників; 11 спеціалізованих 
тематичних видань (освітян, медиків, пожежників, лісівників, релігійні видання, 
аграріїв, спортивні видання) з середнім накладом 2 тисячі щотижня.

Телебачення:
1 ~ Суспільне мовлення, телеканал «иа:суспільний» -  аудиторія -  вся 

область;
1 -  міське комунальне телебачення ІТА «ВІТА» -  аудиторія -  місто 

Вінниця, 18 прилеглих районів до обласного центру;
1 - кабельне телебачення «Доба» -  аудиторія -  місто Вінниця;
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1 - Приватне телебачення ТРК «Вінниччина» -  аудиторія -  місто Вінниця 
та 12 районів області

Районні телебачення: 2 - у  містах обласного значення (м. Могилів- 
Подільський, м. Ладижин).

Протягом останніх років значно збільшилася присутність як офіційних 
сторінок органів влади, так і представників влади в соціальних мережах. 
Найбільшою популярністю користується РасеЬоок. Так, у соцмережі «Фейсбук» 
зареєстровано офіційну сторінку сайту обласної державної адміністрації: 
https://www.facebook.com/ldepinformcom/, 6 сторінок сайтів районних державних 
адміністрацій, а також усі голови та заступники голів РДА області мають власні 
сторінки.

Стрічка новин офіційного сайту облдержадміністрації щоденно 
наповнюється 12-16 інформаціями про найважливіші події регіону. 
Систематично наповнюються офіційні сторінки структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, а також відповідні тематичні рубрики, 
розміщені на офіційній сторінці сайту обласної державної адміністрації. 
Постійно оновлюються анонси для журналістів, поповнюються рубрики для 
громадських організацій. Новини з сайту обласної державної адміністрації 
активно дублюються в багатьох популярних інтернет-виданнях області.

Щоденно наповнюються інформацією і сайти усіх місцевих державних і 
інших органів влади.

У зв’язку із запровадженням реформ, державних, соціальних проєктів та 
програм щороку збільшується кількість важливих для висвітлення тем, 
інформаційних кампаній, пресконференцій, брифінгів, прямих ефірів тощо.

Протягом зазначеного періоду висвітлювалось понад 250 різних 
тематик, наданих ЦОВ, а саме:

Офісом Президента України: Програма Президента України Володимира 
Зеленського «Велике будівництво», здійснення вакцинації в Україні, «До 
роковин найбільшої техногенної катастрофи -  аварії на Чорнобильській АЕС», 
«День пам’яті та примирення», «Відзначення 29-ї річниці незалежності України» 
та у 1-2 кварталі 2021 року підготовка до відзначення 30-ої річниці 
Незалежності України, «Міжнародний день пам’яті жертв фашизму», «День 
партизанської слави», «День захисника України», «День Гідності та Свободи», 
важливі теми: мала приватизація та земельна реформа.

Кабінетом Міністрів України: «Про права осіб з інвалідністю», «Щастя у 
чотири руки», «Про актуальні питання децентралізації та регіонального 
розвитку», «Медична реформа продовжується», «День Європи», «Права осіб з 
Інвалідністю», «Всеукраїнський тиждень права», «Пакунок малюка», «Ремонт 
українських автошляхів», «Додержання прав осіб з інвалідністю».

Міністерством культури та інформаційної політики України; «День 
Соборності», «Річниця Бою під Крутами», «Протидія корупції», «100-річчя 
української революції 1917-1921 рр.», «Служба за контрактом», 
«Енергоефективність», «Бранці Кремля», «Революція Гідності», «Герої Небесної 
Сотні», «Український військово-морський флот», «День вишиванки», «Я -
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Армія», «День кримсько-татарського прапора», «Протидія трудовій експлуатації 
дітей», «Дотримання швидкісних режимів дорожнього руху», «Вшанування Дня 
пам’яті жертв Голодомору», «День Збройних Сил України». Міністерством 
соціальної політики: «Про зміни у порядку надання житлових субсидій», 
«Запобігання та протидія домашньому насильству», «Всесвітній день боротьби з 
торгівлею людьми», «День людей похилого віку», «Нарахування житлових 
субсидій», «16 днів проти насильства», «День волонтера».

Міністерством охорони здоров’я: «Попередження дорожньо-транспортному 
травматизму дітей та молоді, «Стривай», «Тиждень безпеки руху», «Вакцинація- 
шанс розірвати ланцюг пандемії».

Протягом звітнього періоду проведено близько 150 онлайн брифінгів за 
участю керівництва обласної державної адміністрації, понад 20 тематичних 
кампаній.

Відповідна увага приділялась увага і соціальній рекламі:
З нагоди Дня Соборності України;
Служба в ЗСУ за контрактом;
Децентралізація;
До Дня Гідності та Свободи;
З нагоди Дня Незалежності України;
Популяризація цілісності та неподільності України;
«Велике будівництво» Президента України В. Зеленського на Вінниччині;
Запровадження енергозберігальних технологій;
Про енергетичну незалежність України;
Популяризація патріотизму.

96

Голова обласної державної 
адміністрації

Заболотна Н. М.

Здітовецький С. Г.

Піщик О. В. 

Коханець О. В.

^(їгідпие^

/

(дата)

( т ^ с і (дата)

/)•!
-̂<ТІІІЙИС) р , (дата)

(̂пщпис)
V

(дата)

Сергій БОРЗОВ

Н. Заболотна


