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УКРАЇНА 
ВгаНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення доповнень до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 

роках, затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2017 року № 575

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України „ Про засади 
державної регіональної політики”, Закону України „Про державне 
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку 
України”, постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року 
№1186 „Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку” та від 06 серпня 2014 року 
№ 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року”, указу Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 
„Про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020”, рішення 38 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року № 893 „Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року”, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів тд обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 роках, 
затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 гріудня 2017 
року № 575, згідно з додатком 1,

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), 
інші галузеві постійні комісії обласної Ради.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення   сесії
обласної Ради 7 скликання 
від^^____________ №____ _

Доповнення
до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії збалансованого

регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 роках, 
затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року № 575

До пункту 6.4 Пріоритет 4 Розвиток місцевого самоврядування та 
надання якісних послуг в соціальній, житлово-комунальний, транспортній і 
туристичній сферах додати наступні проекти:

4.1, Підвищення рівня якості освіти
1. «4.1.17, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі 

№8 району «Поділля» в м. Вінниці -  будівництво»
2. «4.1.18. Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа 

І—III ступеня № 2 Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у смт 
Чернівці — реконструкція»

3. «4.1.19. Іллінецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа I— 111 ступеня — гімназія № 2» Іллінецької міської 
ради — капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, 
водовідведення та благоустрій території)»

4. «4.1.20. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (початкова школа) по 
вул. Парковій, 18, у смт Оратів - капітальний ремонт із впровадженням 
енергозберігаючих технологій (у т. ч. кредиторська заборгованість - 448,121 
тис грн)»

5. «4,1.21. Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної 
середньої освіти І—III ступеня № 2 Імені Івана Богуна» по вул. Свободи, 154/2, 
у м. Ямполі — капітальний ремонт з будівництвом спортивного майданчика»

6. «4.1.22. Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального 
закладу №7 «Ромашка" по вул. Космонавтів, 139, у м. Жмеринці - капітальний 
ремонт»

7. «4.1.23. Будівля з використанням енергозберігаючих технологій із 
утепленням фасаду та горищного перекриття дошкільного навчального 
закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція»

8. «4.1.24. Приміщення дошкільного навчального закладу №3 
«Теремок» по вул. зо років Перемоги, 9, у м, Гайсині - реконструкція із 
застосуванням енергозберігаючих заходів»

9. «4.1.25. Фасади та покрівля даху дошкільного навчального закладу 
ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) по вул. Гоголя, 3,(\в смт 
Теплик - капітальний ремонт»

10. «4.1.26. Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого зна^ння 
1912 p., охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Віїїмиці



(пристосування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького 
національного університету ім. В. Стуса) - реставрація»

11, «4,1.27. Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний 
заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці 
- реконструкція»

12, «4.1.28. Будівлі навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступені в-л і цей смт Стрижавка» по вул. 40-річчя Перемоги, З, в смт 
Стрижавка, Вінницького району - реконструкція»

13, «4.1.29. Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 
по вул.Гагаріна, 10, смт.Сутиски Тиврівського району - реконструкція»

4.2, Покращення стандартів медичного обслуговування населення 
області

1. «4.2.33. Будівлі поліклініки по вул. Незалежності в смт Шпиків 
Тульчинського району - реконструкція під дитячий садочок»

2. «4.2.34. Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у 
м. Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного 
відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів»

3. «4.2.35. Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального 
центру онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. 
Вінниці - реконструкція»

4. «4.2.36. Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної 
лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику — реконструкція»

5. «4.2.37. Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги по вул. Київській,68, м. Вінниці - будівництво»

4.3, Створення належних умов для розвитку культурної сфери
1, «4.3.12. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали 

існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці - реконструкція»
2, «4.3.13. Будівля комунального закладу Тростянецький районний 

будинок культури по вул. Соборна, 56 в смт. Тростянець - реконструкція»
3, «4.3,14. Пам’ятка містобудування та архітектури державного 

значення «Палац», 1757 р. (охор. №59) по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин - 
реконструкція елементів благоустрою частини території»

4.4, Підвищення розвитку фізичної культури
1. «4.4.8. Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного 

коледжу по вул. Нагірній, 13, в м.Вінниці — будівництво»
2, «4.4,9. Будівля комунальної організації ''Спорткомплекс “Здоров’я” 

по вул. Якова Шепеля, 23, в м.Вінниці — реконструкція»
3, «4.4.10. Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В. Порика, 20, в м^Вінниця - 
реконструкція»

4. «4.4.11. Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незг ^ежності, 
52 а, в м. Калинівка - капітальний ремонт»



5. «4,4.12. Комунальний заклад «Немирівський спортивний комплекс» 
Немирівської міської ради по вул.Соборній, 78, у м. Немирові - реконструкція 
спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять 
іфовими видами спорту»

6. «4.4.13. Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27, в м. Жмеринці - 
реконструкція»

7. «4.4.14. Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. 
Козацька, З в смт Браїлів, Жмеринського району - реконструкція»

8. «4.4.15. Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - 
будівництво»

9. «4.4.16. Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418 в с. 
Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області, комунальної власності 
Ободівської сільської ради, комунального закладу «Дитячо-юнацький- 
фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - 
реконструкція»

Технічні картки по проектах

Номер і назва 
завдання:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проек'іу:
Загальноосвітня школа Ї-ПІ ступенів в житловому 

1 кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці -  
будівництво

Цілі проекту:

Забезпечення дітей мікрорайону «Поділля» сучасним 
навчальним закладом та створення комфортних умов для 
максимального задоволення потреб дітей у якісних освітніх 
послугах шляхом будівництва школи І-ІІІ ступеня на 1200 
учнівських місць

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

м. Вінниця, мікрорайон «Поділля»

Стислий опис 
проекіу:

Проект поширюється на 1,9 тис. дітей шкільного віку та 1,4 
тис. дітей дошкільного віку. Реалізація проекту передбачає 
будівництво сучасного навчального закладу на 1200 
учнівських місця, створення 65 робочих місць (50 педагогів 
та 15 осіб обслуговуючого персоналу) та спортивної 
інфраструктури (спортивне ядро)

Очікувані
результати:

-будівництво сучасного освітнього закладу на 1200 
учнівських місць;
-створення 65 робочих місць (50 педагогів і 15 осіб 
обслуговуючого персоналу); и  
-улаштування спортивної інфраструктури (спортивне ядрШ; 
-забезпечення рівного доступу до якісної освіти К 1



Ключові заходи 
проекту:

-внутрішнє опорядження стін; 
-будівництво спортивного ядра; 
-благоустрій території

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 07.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
гри.

2018 2019 2020 Разом
13634,1 49263,3 66769,6 129667,0

Джерела : ДФРР, міський бюджет 
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

і ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Назва проекіу:
Комунальний заклад “Чернівецька загальноосвітня 
школа І— III ступеня № 2 Чернівецької районної ради” 
по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці — реконструкція

Цілі проекту:

Забезпечення енергоефективності навчального закладу та 
створення належних умов для розвитку нового освітнього 
простору відповідно до вимог програми Нової української 
школи

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

смт Чернівці та села Мазурівка, Лозове, Гонтівка, 
Шендерівка Чернівецького району

Стислий опис 
проекту:

Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа I- 
III ступенів №2 Чернівецької районної ради Вінницької 

: області» є опорним освітнім закладом Чернівецького району, 
де на сьогоднішній день навчається 217 учнів. Освітній округ 
навчально-виховного комплексу охоплює 7800 осіб 

; дорослого та дитячого населення шкільного віку, а в 
організації освітнього процесу задіяні 110 працівників. 
Реалізація проекту передбачає проведення заходів з 
енергозбереження та реконструкції системи опалення, "^шні 
повинні займатися в теплих, сухих, комфортжх 
приміщеннях, обладнаних відповідно до останніх вимюг 
Нової української школи.



Очікувані
результати:

-зменшення використання твердого палива на 93 м3 та 
витрат коштів міського бюджету на його придбання на 54,6 
тис грн;
-підвишення температурного режиму приміщення на 3-5 
градусів;
-збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях, на 200 учнів;
-зменшення захворюваності учнів на 150 дітей

Ключові
заходи
проекту:

- заміна покрівлі приміщень навчального корпусу (816 м2);
- утеплення перекриття (548 м3);
- улаштовання пожежної сигналізації;
- заміна дверей (22 шт.), радіаторів (70 ш т.);
- будівництво водовідведення;
- заміна електропроводки та електроосвітлення;
-внутрішні оздоблювальні роботи;
- опорядження фасаду (1134 м2)_______________    .

Період
здійснення: З (місяць/рік): 01,2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис, 
грн.

о
2019 2020

1127,8 4399,0
Разом
5526,8

Джерела
фінансування: ДФРР, районний та селищний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, відділ освіти Чернівецької райдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:

Іллінецький навчально-виховний комплекс 
‘‘Загальноосвітня школа І— ПІ ступеня —  гімназія № 2” 
Іллінецької міської ради — капітальний ремонт (заміна 
покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення^а 
благоустрій території) \\

Цілі проекту: : Забезпечення енергоефективності освітянського закладу т ^ \ 
1 створення належних умов для розвитку нового ОСВІТНЬОІІ̂ Зі/̂



простору відповідно до вимог програми Нової української 
школи

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Іллінецька міська ОТГ

■

Стислий опис 
проекту:

Освітянський заклад побудований у 1974 році. 
Неоштукатурені цегляні стіни будівель недостатньо 
ефективно утримують тепло. Не забезпечує належну 
теплоізоляцію і стара покрівля навчальних корпусів. В 
результаті чого не дотримується температурний режим в 
класних кімнатах, лабораторіях, коридорах, подекуди 
надмірна вологість.
Реалізація проекту передбачає заходи з енергозбереження та 
облаштування Ігрового майданчика

Очікувані
результати:

- зменшення використання твердого палива та економія 
бюджетних коштів на 25%;
- підвищення температурного режиму приміщення на 30%;
- збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях, на 30%;
- зменшення кількості простудних захворювань учнів, 
особливо в молодшій школі на 25%

Ключові
заходи
проекту:

-заміна покрівлі 2 приміщень (1,6 тис. кв. м);
1 -зовнішнє утеплення фасаду ;
1 -заміна вікон (6 шт.) та 2 дверей;
-водовідведення;
- встановлення сучасного ігрового дитячого майданчика, 
тренажерів на стадіоні та облаштування пришкільної площі; 
-оснащення кабінетів технікою та обладнанням

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 07.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 Разом
0 4070,0 1136,1 5206,1

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, управління освіти Іллінецької міської ради

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (початкова школа) 
по вул. Парковій, 18, у смт Оратів - капітальний ремонт 
із впровадженням енергозберігаючих технологій (у т. ч. 
кредиторська заборгованість - 448,121 тис. грн)

Цілі проекту:

Створення принципово нового, сучасного, модернізованого 
загальноосвітнього навчального закладу, що давав би 
можливість для гармонійного розвитку дітей, підвищив їх 
бажання відвідувати школу та інтерес до навчання; 
забезпечення безпечних умов для здійснення навчально- 
виховного процесу.

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Оратівська селищна об’єднана територіальна громада, інші 
населені пункти району

Стислий опис 
проекту:

Оратівська ЗОЇ И І-ІІІ є опорною школою району, іяку 
1 відвідує 510 дітей із 14 сільських населених пунктів.
1 Навчально-виховний процес здійснюють 41 педагог.
1 Початкова школа збудована на початку XX століття, як 
1 житлова споруда (панський палац). У 80-90 роки здійснено 
реконструкцію приміщення під школу, замінено накриття на 
металочерепицю, вікна і 2 дверей. У закладі навчається 229 
учнів молодших класів.
Реалізація заходу передбачає проведення заходів з 
енергозбереження.

Очікувані
результати:

1 - економія бюджетних коштів та спрямовання їх на інші 
1 потреби закладу (близько 100 тис. грн.);
- формування безпечного середовища перебування дітей у

1 освітньому закладі, в тому числі заходів із протипожежної 
і безпеки;
- збільшення кількості учнів, що бажають отримувати якісні 
послуги та глибокі, ґрунтовні і конкурентоздатні знання;
- створення на базі школи навчально-методичного центру 
для об’єднаної територіальної громади та інших навчальних 
закладів району

Ключові
заходи
проекту:

і - утеплення та штукатурення стін фасаду та цоколю;
І - облаштування стін сучасним дизайном; К 
1 - укріплення віконних та дверних прорізів, ^
: - облаштування пандусу; ^  
; - ремонт ганку;



- заміни вхідних та класних дверей;
- впровадження заходів протипожежної безпеки

Період
здійснення:

—................ ■ ■ !
3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 Разом
0 2967,7 1528,4 4496,1

Джерела
фінансування; ДФРР, селищний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Оратівська селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Назва проекту:

Будівля опорного навчального закладу “Заклад загальної 
середньої освіти І—-III ступеня № 2 імені Івана Богуна” 
по вул. Свободи, 154/2, у м, Ямполі —  капітальний 
ремонт 3 будівництвом спортивного майданчика

Цілі проекту:

Забезпечення теплового режиму у приміщеннях опорного 
навчального закладу; створення умов для фізичного 
розвитку мешканців міста, формування основ здорового 
способу життя

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Місто Ямпіль та Ямпільський район

Стислий опис 
проекту:

Школа розміщена на відкритому майданчику, північна 
сторона найбільш незахищена і найменший вітер, дощІ 
підвищують вологість стін, внаслідок чого приміщення, що 
розташоване з даної сторони залишається найбільш 
холодними. Утеплення стін, ремонт системи опалення, 
облаштування відмощення дозволить зменшити витрату 
тепла та зменшити витрати на опалення, підвищити 
температуру в приміщенні. Ямпільська громада має 
соціально-активну групу молодих людей, які мають г 
бажання займатися спортом та на своєму прикладі залучати 
дітей та молодь до здорового способу життя. Саме . \\ 
будівництво спортивного майданчика із штучним покри'ці^щ

\



у м. Ямпіль стане першим кроком для реалізації їхніх 
планів.

Очікувані
результати:

- збільшення контингенту учнів навчального закладу з 470 
до 600 дітей;
- підвищення температурного режиму приміщення на 3-5 
градусів;
- збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях;
- зменшення захворюваності учнів та працівників 
навчального закладу

Ключові
заходи
проекту:

- утеплення фасадів;
- заміна внутрішньої системи опалення;
- будівництво майданчика зі штучним покриттям;
- електроосвітлення спортивного майданчика

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекіу, тис. 
грн.

2018 2019 2020 Разом
0 5062,2 1739,1 6801,3

Джерела
фінансування: ДФРР, районний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

І ДФРР, Ямпільська районна рада, відділ освіти Ямпільської 
РДА

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Назва проекту:
Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального 
закладу №7 "Ромашка" по вул. Космонавтів, 139, у м, 
Жмеринці - капітальний ремонт

Цілі проекту:

Проект реалізується з метою розширення мережі дошкільних 
закладів та забезпечення оптимальних умов для розміщення 
дитячого осередку. Завданням проекту є створення 
комфортних умов перебування дітей та персоналу, зняття 
соціальної напруги, економії енергоресурсів з значною 
економією бюджетних коштів.

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

м.Жмеринка

Стислий опис 
проекту:

Приміщення бібліотеки довгий час не використовувалось та^ 
було передано на баланс управління освіти у 2016 році.



Реалізація проекту дасть можливість збільшити кількість 
місць у садочку, тим самим зменшити соціальну напругу в 
громаді щодо влаштування дітей у заклади дошкільної 
освіти. Батьки отримають можливість працювати, 
залишаючи дитину в безпечних та комфортних умовах. 
Зменшиться наповнюваність у групах. З'являться додаткові 
робочі місця педагогічного та обслуговуючого персоналу 
через залучення молодих спеціалістів. Комплексна 
реконструкція дошкільного навчального закладу №7 
«Ромашка» дозволить значно зменшити витрати бюджету 
міста на утримання закладу. Функціонування дошкільного 
закладу на тривалий період стане енергетично ефективним 
та сталим.

Очікувані
результати:

- збільшення на 50 дитячих місць у садочку;
- створення додатково 2 групових комплексів з 
фізкультурно-музичною залою для дітей 3 особливими 
освітніми потребами, методичний кабінет;
- влаштування на роботу 6 чоловік педперсоналу та 4 
чоловіки техперсоналу

Ключові
заходи
проекту:

1 - влаштування внутрішньо будинкових комунікацій;
І - встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, 
і проведення робіт по ремонту перекрипя та покрівлі;
І - проведення робіт по утепленню стін та фундаменту;
- облаштуванню відмостки;
- проведення внутрішніх робіт

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік); 12.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекгу, тис. 
грн.

2018 2019 2020 Разом
0 0 5720,6 5720,6

Джерела
фінансування; ДФРР, міський бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління освіти та ЖКГ виконавчого комітету 
: Жмеринської міської ради
і

Коментарі:

Номер і назва 
завдання;

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії 
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її зміс 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки



6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва
проекту:

Будівля 3 використанням енергозберігаючих технологій 
із утепленням фасаду та горищного перекриття 
дошкільного навчального закладу №1 по вул. 
Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція

Цілі проекту:

Проведення реконструкції будівлі 3 використанням 
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та 
горищного перекриття дитячого навчального закладу №1 
по вул. Декабристів. Збереження будівлі від руйнування. 
Суттєве заощадження енергоресурсів.
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних, комфортних 
та безпечних умов перебування дітей в ДНЗ.

Територія, на 1 Місто Хмільник
яку проект
матиме
вплив:

1ДНЗ №1 щоденно відвідує близько 400 малюків. Заклад
1 складається з двох основних двоповерхових будівель та
І харчоблоку. Проектна потужність садочку -  320 дітей. ^
Однією із проблем функціонування закладу є велика

„  „ ! енергозатратність його утримання. Причиною значних Стислии опис . .: енергетичних затрат на опалення є зношеність інженерних проекту: .1 мереж будівель садочку, несистематичне проведення
і поточних та капітальних ремонтів через відсутність коштів
І місцевого бюджету.
і Реалізація проекту передбачає проведення заходів з 
і енергозбереження.
- збільшення температурного режиму на рівні 20-

Очікувані П>адусів;
і  - збільшення відвідуваності дітей 350-400 осіб; результати: . , ^|-економія енергоресурсів 3 159,6 т умовного па.
1111,7 т умовного палива

•21

! ,

пива до

Ключові
заходи
проекту:

-утеплення фасадів та оздоблення декоративним розчином;
- утеплення покриттів плитами з мінеральної ватц;
- заміна світлопрозорих огороджувальних конструкцій на 

і сучасні двокамерні;
; - роботи по благоустрою

;3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік
р.

): 09,2020

Приблизна 2018 2019 2020 Разсби
вартість 
проекту, тис, 
грн.

0 0 9755,4



Джерела
фінансування ДФРР, міський бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту;

ДФРР, Хмільницька міська рада

1

Коментарі;

12.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
1 енергозбереження та використання альтернативних і
І відновлюваних джерел енергії

Номер І назва л- і гт- • ■ • ... .^ 5.1. Підвищення рівня якості ОСВІТИ, оновлення 11 змісту, завдання: . .  ̂ .: гармонізація освіти з реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних

і громад області
1 Приміщення дошкільного навчального закладу №3 

Назва 1 "Теремок" по вул. ЗО років Перемоги, 9, у м. Гайсині - 
проекту: 1 реконструкція із застосуванням енергозберігаючих 

1 заходів 1
, І Підвищення енергоефективності будівлі навчального 

Ц ілі проекту: І ^ • ̂  ̂ \ закладу шляхом утеплення оасадш
Територія, на 1 Гайсинська територіальна громада
яку проект
матиме
вплив;

Стислий опис 
проекту:

П’ять дошкільних навчальних закладів міста не в змозі 
охопити дошкільною освітою всіх малюків. Тому даний 
проект спрямований на вирішення цієї проблеми. В 2017 році 
проведено роботи по реалізації 1 та 2 етапів (^лаштовано 
шатровий дах та замінено вікна та зовнішні двері). При 
реалізації проекту буде організовано всеоіоплюючий 
навчальний процес дошкільнят з покращенням комфортних 
умов в даному закладі. Температурний режим та санітарні 
норми будуть забезпечені внаслідок впровадження 
енергозберігаючих заходів. і

Очікувані
результати:

В результаті реалізації проекту в ДНЗ буде виховуватись 
150 дітей ( 7 груп) та працювати 31 особа. В приміщенні 
буде необхідний температурний режим, економія / 
бюджетних коштів на 47% за рахунок впровадження 
енергозберігаючих заходів. і 1

Ключові
заходи
проекту :̂

“ утеплення фасаду; |
- заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідв 
опалення, електропостачання); ;

іЄДЄННЯ,

і



1 - влаштування підвісних стель та підлог, опорядкування стін

Період (місяць/рік): 01.2019 р. 
здійснення; І

До (місяць/рік): 2021

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 Разом
0 1490,7 12081,6 13572,3

Джерела
фінансування
•
•

ДФРР, міський бюджет 1

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекгу:

ДФРР, Гайсинська міська рада

І ■

Коментарі: І

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативни^с і 
відновлюваних джерел енергії І ^
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Назва
проекту:

Фасади та покрівля даху дошкільного навчального 
закладу ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) 
по вул. Гоголя, 3, в смт Теплик - капітальний ремонт

Цілі проекту:

Поліпшення якості надання освітніх послуг, забезпечення 
належних санітарно-гігієнічних умов як для перебування 
дітей, так і належного робочого місця для персоналу ДНЗ. 
Виконати заходи із енергоефективності.
Забезпечити надання якісних, доступних освітніх послуг 
мешканцям громади Теплика

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

смт Теплик

і: ■ ■ ■

Стислий опис 
проекгу:

На території смт Теплик діє один дитячий садочокі (проектна 
потужність - 192 місця), який щоденно відвідує 205-217 
дітей. Садочок експлуатується понад 50 років, протягом 
функціонування закладу капітальні ремонти не проводилися. 
Проведення робіт 3 енергозбереження сприятиме 
забезпеченню комфортного функціонування дошкільного 
закладу відповідно до санітарно-гігієнічних норм ! \ \

Очікувані
результати:

- забезпечення належних умов виховання та навчання 21 Д \ 
дітей дошкільного віку та нормальних умов праці 45 (\ М 
працівникам садочку; / 1



- збереження будівель ДНЗ, і

- забезпечення температурного режиму в приміщеннях та 
економії тепла до 30%; І
- покращення естетичного вигляду будівель ДНЗ та 
функціонування соціальної інфраструктури селища н цілому

Ключові
заходи
проекту:

-заміна покриття (даху) на металопрофіль;
-утеплення фасадів, цоколю, фундаментів та перекриття; 
-влаштування вимощення; |
влаштування водовідведення (водостоків) ^

Період
здійснення:

З (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис, 
грн.________

2018
.....0 ....

2019
. "о.

2020
5372,1

РШом
5372,1

Джерела
фінансування ДФРР, селищний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Теплицька селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, ОНОВЛЄНЇ(Я її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області 1

Назва проекту:
Будівлі поліклініки по вул. Незалежності в смі^Шпиків 
Тульчинського району - реконструкція під дитячий 
садочок і

Цілі проекгу:

Створення сучасного дошкільного навчального закладу, що 
відповідає діючим вимогам і стандартам, в якому! буде 
можливість проводити навчально-виховний процес на 
належному рівні.
Завершити реконструкцію будівель поліклініки п|д дитячий 
садок, що дасть можливість охопити дітей ІПпикшської ОТГ 
дошкільним навчанням та вихованням ■

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Територія Шпиківської об’єднаної територіальної громади

Стислий опис 
проекту:

На даний час в Шпиківській громаді проживає біайзько^ОО 
дітей віком до 6 років. Діючий дошкільний навчальний



заклад розрахований на 38 місць і не має можливості 
задовольнити заяви бажаючих батьків. 1

Очікувані
результати:

Реалізація проекту забезпечить ;
- охоплення 70 дітей дошкільним навчанням та вихованням;
- 12 осіб отримають роботу за місцем проживаннк;
- 0,45 га гарно облаштованої території.

Ключові
заходи
проекту:

-влаштування інженерних мереж; 
-встановлення вікон та дверей;
-проведення внутрішніх оздоблювальних робіт

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2012 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2012 2019 2020 1 іРазом
6794,3 (субвенції 3 

державного бюджету та 
місцевий бюджет)

10866,7 17661,0
Г . :
1

'^ е р е л а  1 ДФРР, селищний бюджет 
фінансування: |
Ключові * 
потенційні
учасники  ̂ДФРР. ІПпиківська селищна рада І 
реалізації і 
проекту:
Коментарі: і

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури терйтбріальних 
громад області (створення спортивної інфраструк|тури)

Назва проекту:
Стадіон на території Вінницького гуманітарної 
педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м.Вінниці 
—  будівництво

Цілі проекту:
Створення сучасної спортивної бази для студентів, 
підготовка молодих спортсменів, зміцнення матеріально- 
технічної бази коледжу

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Результатами проекту будуть користуватись студрнти 
гуманітарно-педагогічного коледжу, спортивно- ■ 
гуманітарного ліцею-інтернату та мешканці прилеглого 
мікрорайону міста Вінниці |

Стислий опис 
проекту:

На даний час відсутні повноцінні умови для гри у футбол та 
тренування 3 окремих видів легкої атлетики у студентів 
відділення фізичного виховання | :
Для вирішення проблеми передбачається здійснити 
будівництво сучасного спортивного стадіону, а саме:, 
футбольного поля зі штучним покриттям розміром 90x60 м, 
бігових доріжок шириною до 5 м, місць для сидійня, іабло, 
влаштування освітлення, літніх душових та роздягале^



Очікувані
результати:

- створення сучасної бази для гри в футбол та окремих видів 
легкої атлетики;
-забезпечення умов для підготовки молодих спортсменів;
- проведення спортивних змагань та турнірів

Ключові
заходи
проекту:

-будівництво футбольного поля зі штучним покриттям;
- облаштування бігових доріжок;
- влаштування освітлення;
- літніх душових та роздягалень;
- місць для сидіння, табло;
- придбання інвентарю та обладнання

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис, 
грн.

2018 2019 2020 Разом
3852,7 9534,6 16884,6 30271,9

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструкіури)

Назва проекту:
Будівля комунальної організації “Спорткомплекс 
“Здоров’я” по вул. Якова Шепеля, 23, в м.Вінниці —  
реконструкція

Цілі проекту;

Створення сучасного спортивного комплексу для підготовки 
молодих спортсменів, проведення змагань та турнірів, 
створення необхідних умов для забезпечення навчально- 
тренувального процесу учням дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, проведення навчальних занять з фізичного виховання 
інвалідів, яких обслуговує регіональний центр фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив;

1 Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

В будівлі комунальної організації «Спорткомплекс 
«Здоров’я» проводиться навчально-тренувальний процес, 
змагання, підвишення спортивної майстерності провідних 
команд і спортсменів області, але будівля спортивного 
комплексу викрр^товується тільки частково, як спортивна



установа. Причинами такого використання є відсутність 
сучасних умов для організації навчально-тренувального 
процесу, незадовільний стан санвузлів, душових та 
роздягалень. Спортивний інвентар в недостатній кількості та 
зношений. Використання спортивного комплексу для людей 
з обмеженими можливостями наразі є неможливим 
Реалізація проекту передбачає створення сучасного 
спортивного комплексу для вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, дітей, підлітків, учнівської молоді та 
вихованців яких обслуговує регіональний центр фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»_________ __________

Очікувані
результати:

- створення умов для проведення спортивних змагань, 
турнірів на високому рівні;

- створення додаткових секцій та гуртків за різними 
спортивними напрямками;

- оновлення спортивного обладнання, інвентарю та 
устаткування_____________________  .__________ _

Ключові
заходи
проекту:

-здійснення комплексу будівельних робіт; 
-забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем

Період
здійснення: З (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.________

8107,6
2020

22000,0 10102,8
Разом

40210,4

Джерела
фінансування; ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва
проекту:

Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ПІ 
ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В. 
Порика, 20, в м. Вінниця - реконструкція

Цілі проекту;

Забезпечити мешканців мікрорайону «Вишенька» сучасним 
спортивним комплексом, створити комфортні умови 
вивчення фізичної куіштури та пропаганді здорового способу 
життя. Окремо біля трїгоун запроектовані місця для осіб з



і інвалідністю на колясках, передбачені умови для і ; 
І маломобільних груп населення. І і

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

м.Вінниця і
і' .

і: ' і

Стислий опис 
проекгу:

Даний комунальний заклад розташований в центрі 
густонаселеного мікрорайону «Вишенька» з населенням 
понад 33 тисячі мешканців. Наявність сучасного ; 
спортивного комплексу при загальноосвітній школі 
дозволить забезпечити близько 5000 дітей мікрорайону 
належними умовами при вивченні фізичної культури та 
сприятиме пропаганді здорового способу ж иіія  сф ед 
жителів мікрорайону. І '

Очікувані
результати:

Реалізація проекту забезпечить мешканців мікрорайону 
«Вишенька» сучасним спортивним комплексом, І ; 
створить комфортні умови вивчення фізичної куліьтури та 
пропаганді здорового способу життя серед жителір 
мікрорайону. ;

Ключові
заходи
проекту:

-футбольне поле 3 трибунами для глядачів (198 осіб) і 2 
лавки для запасних з навісами; ! :
-бігова та колова доріжка; ! 
-майданчик для стрибків у довжину, гри у баскетбол, 
волейбол 3 тренажерами; І: 
-гімнастичний майданчик;
-смуга перешкод для військово-патріотичного виховання; 
-огорожа навколо спортивного ядра; і ;
-будівля роздягальні; господарська будівля;
-благоустрій території з організованим висадженням зелених 
насаджень; І ; 
-перенесення існуючого дитячого майданчика з 
обладнанням.

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р.

1 : , і
До (місяць/рік): Д8.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 1:.'Разом ^
0 9557,0 19468,5 29025,5

Джерела
фінансування

 ̂ І; ' ^
ДФРР, міський бюджет л

Ключові
потенційні
учасники

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької \] 
міської ради Г ^

м



реалізації
проекту:
Коментарі;

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва
проекту:

Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул 
Незалежності, 52 а, в м. Калинівка ■ капітальний ремонт

Цілі проекту:

-створити сприятливі умови для пропаганди здорбвого 
способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять 
спортом учнів школи, жителів міста та прилеглих Ісіл району;
- створити безпеку життєдіяльності для всіх учасників 
навчально-виховного процесу, жителів міста та мОлрді 
прилеглих громад; І /
- покращити естетичний вигляд спортивних майданчиків; 
-покращити матеріально-технічну базу спортивної школи

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

Калинівська міська об’єднана територіальна громада

Стислий опис 
проекту:

Спортивна школа у своїй структурі має відділення з таких 
видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол, хокей а
також інші підрозділи, передбачені Статутом, що І і 
відповідають меті діяльності спортивної школи, і : 
Ключовою проблемою є те, що поле стадіону знаходиться в 
незадовільному стані: відсутність дренажної системи, 
нерівність основи поля та нерівномірне зростання;газонного 
покриття. Однією із найбільш актуальних проблем ^ є 
збереження та покращення існуючих полів для волейболу, 
баскетболу та футболу, а також встановлення ого^ржі 
території та облаштування трибуни для глядачів тй місць для 
людей з обмеженими можливостями. Реконструкція даного 
стадіону сприятиме залученню активного населенкя різних 
вікових категорій міста і району в цілому до фізичного 
виховання і масового спорту, як важливого чинника 
фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану 
здоров'я, ведення здорового способу життя, подовження його 
тривалості.______________________________________ ;

Очікувані
результати:

- створити гімнастичний майданчик із штучним покриттям ; 
-побудувати бігову доріжку з штучним покриттям; 
-встановити металеву огорожу волейбольного майданчика; 
-встановити металеву огорожу навколо території ртддіону; 
-встановити дві трибуни на 104 місця; і і
-з'явиться можливість проведення спортивних змагань 

і різних рівнів;



■ ................ ............... ■-створити умови для здорового дозвілля мешканців міста та
району
-покращити естетичний вигляд міського стадіону і т

Ключові
заходи
проекту:

- облаштувати штучним покриттям гімнастичний |иайданчик 
та бігову доріжку; Г
- встановити трибуни Ь т

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 05.2020 р. До (місяць/рік): 112,2020 р.

Приблизна 2018 2019 2020 .:../;ДР!азом
вартість 
проекту, тис, 
грн.

0 0 7859,2 р 859 ,2  .

1

Джерела
фінансування
•

ДФРР, міський бюджет і

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту;

і1,
ДФРР, Калинівська міська рада ;

Коментарі:
: 1 і і , ■ .

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструщури)

1 Комунальний заклад «Немирівський спортивйий 
і комплекс» Немирівської міської ради по вул.фоборній. 

Назва проекіу: 78, у м. Немирові - реконструкція спортивного:
і майданчика під мультифункціональний майдаінчик для 
і занять ігровими видами спорту

Цілі проекту:

Збереження та покращення існуючої матеріально-технічної 
бази стадіону, що сприятиме; І; 
-залученню більшої кількості молоді до занять фізйчною 
культурою та спортом, досягнення ними високих! / 
спортивних результатів; |

1-підвищенню мотивацій щодо фізичного вихованця т 
масового спорту, як важливого чинника фізичного та 
соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, 
ведення здорового способу життя і подовження ЙІЗГО 
тривалості;
- поліпшенню фізичної підготовки населення ВСІХіВІКОВИХ к 
категорій, організації змістовного дозвілля, профілактикиЛ 
правопорушень, шкідливих ЗВИЧОК тощо, і:

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Немирівська міська об’єднана територіальна громада к

ТІ



Стислий опис 
проекту:

Спортивний майданчик розташований на території: 
комунального закладу "Немрівський спортивний комплекс". 
Дорожнє покриті я майданчика знаходиться в 
незадовільному стані, споруди потребують ремон|туІ 
Реалізація проекту сприятиме створенню сучасноко; 
спортивного майданчика з комфортними умовамй ;щя занять 
спортом, покращити спортивну інфраструктуру 1; -

Очікувані
результати:

Реалізації проекту створиться сучасний спортивней: 
майданчик із комфортними умовами для занять спортом, 
покращиться спортивна інфраструктура, що вплиПе на 
розвиток спортивної школи та підвищення |; 
рівня проведення спортивних змагань. Іі 1

Ключові
заходи
проекту:

Влаштування мультифункціонального майданчика для 
занять іфовими видами спорту з трибунами на місця, 2 

1 лавами для запасних, влаштування огорожі майдандика, 
благоустрій та озеленення території. і

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік); 1'2Д020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 І ^азом
0 0

1

6015,9 і 6015,9ї і  1 ?

■ І! 1.1/:
Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет ;

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

І ДФРР, Немирівська ОТГ | і
і - ■

Коментарі; і

Номер і назва 
завдання:

5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 
населення області І: і ;

Назва проекту:

Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 
46, у м. Вінниці - реконструкція корпусу № 7 дфя 
розміщення нейрохірургічного відділення 3 
рентгенопераційним блоком та відділенням гострих 
інсультів

Цілі проекіу:
Зниження смертності та інвалідності, шляхом підівищення 

1 якості та доступності спеціалізованої допомоги я^йтелям  ̂
області /  и

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Вінницька область /

і :  ;  І .



Стислий опис 
проекту:

За рейтинговими результатами показників роботи на протязі 
останніх 5 років нейрохірургічне відділення та інсультне 
відділення обласної психоневрологічної лікарні ім.Ющенка 
входять у трійку найкращих в Україні. Однак, відділення 
розташовані в старій будівлі, що виключає можливість 
розширення та покращення умов надання медичної 
допомоги. Проектом передбачається реконструкція корпусу 
№ 7 обласної лікарні ім. М. Пирогова для розміщення

Очікувані
результати:

створення якісних умов для проведення лікувального 
процесу; зниження смертності та інвалідності шляхом 
підвищення якості та доступності спеціалізованої допомоги 
жителям області

Ключові
заходи
проекту:

- перепланування існуючої буді 
відділення нейрохірургії;
- забезпечення медичним облал

івлі лікувального корпусу під 

шанням
Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2019 2020 2021 Разом
23582,3

і
7220,0

і
51681,9 82484,2

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культури, 
естетичного виховання громадян
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекчу:
Нежитлові приміщення універсальної концертної зали 
існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м, Вінниці - 
реконструкція

Цілі проекгу:

1 організація професійних мистецьких проектів, семінарів, 
конференцій і форумів, представництва творчих проектів 
регіону на міжнародн|ому рівні, вирішення питань 
культурно-мистецькоІ\га просвітницької діяльності, 
організації відпочинкДр дозвілля громадян

\ ]



Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

На даний час в області немає великої зали для проведення 
урочистих заходів, фестивалів, мистецьких проектів, 
виставок та конкурсів, міжнародних та регіональних 
конференцій, семінарів, форумів, воркшопів.
Реалізація проекту передбачає пристосування та 
перепланування існуючих приміщень адмінбудівлі 
комунальної власності з створенням універсальної 
концертної залина 600 глядацьких місць

Очікувані
результати:

- створення універсальної концертної зали на 600 , 
глядацьких місць;
- підвищення рівня якості надання послуг у культурно 
мистецькій сфері

Ключові
заходи
проекту:

- внутрішні оздоблювальні роботи;
- улаштування сцени;
- опалення, вентиляція

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2019 2020 2021 Разом
3988,1 2110,0 33293,4 39391,5

Джерела
фінансування: і ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культури, 
естетичного виховання громадян
6,1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 

1 громад області

Назва
проекту:

І Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого 
значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. 
Грушевського, 2, у м. Вінниці (пристосування 
приміщення для потреб навчального закладу - 
Донецького нацЬнального університету ім. В. Стуса) - 
реставрація и

Цілі проекіу: Збереження пaм’я'^^и архітектури місцевого значення 1912 
р. (охор.№213-М)-т'Фельдшерсько-акушерська школа» з

23



наступним використанням для потреб розміщеного в 
пам’ятці освітнього закладу, запобігання її подальшому 
руйнуванню, збільшення привабливості будівлі як об’єкта 
туристичної інфраструктури для відвідувачів

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив;

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

Будинок належить до опорних будівель міста, є 
формоутворюючим об’єктом у забудові вулиць та 
кварталів.
На даний час будівля пам'ятки архітектури місцевого 
значення використовується за первісним призначенням. 
Сучасне використання - медичний коледж ім. академіка 
Д.К.Заболотного. В результаті проведеного технічного 
обстеження будівлі визначено, що технічний стан 
конструктивних елементів горищного перекриття та 
елементів кроквяної системи незадовільний, та потребує 
підсилення. Фасади потребують комплексної реставрації. 
Технічний стан мостіння, покриття карнизів, виступаючих 
елементів фасадного декору і труб водовідведення 
визначений також незадовільним.
Реалізація проекту сприятиме збереженню зовнішній 
вигляд пам’ятки архітектури місцевого значення, 
запобіганню її подальшого руйнування

Очікувані
результати:

-здійснення енергозберігаючих заходів шляхом утеплення 
горищного перекриття;
-збільшення привабливості пам’ятки місцевого значення, як 
об’єкта туристичної інфраструктури;
-пристосування пам’ятки до потреб розміщеного у ній 
освітнього закладу

Ключові
заходи
проекту:

1 -утеплення горищного перекриття;
-комплексна реставрація фасадів із відновленням декору

Період
здійснення: 3 (місяць/рік); 01.2018 р. До (місяць/рік); 12.2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018-2019 2020 2021 Разом
4672,3 1335,0 6299,0 12306,3

Джерела
фінансування
•

ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні ДФРР, У правління ауд івництва облдержадміністрації 

---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



учасники
реалізації
проекту: І І ' І

Коментарі: |;і,і • •— .

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій |І !; 
енергозбереження та використання альтернативних^ 
відновлюваних джерел енергії (розвиток енергоеф|ехІгивності 
комунальних медичних закладів) г ■
5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 
населення області Ь ;

Назва
проекту:

Хіміотерапевтичний корпус Подільського регібнального 
центру онкології Вінницької обласної ради по ЙУЙ* 
Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці - реконструкція

Цілі проекту:

Проект реалізується з метою поліпшення якості надання 
медичних ПОСЛГ, 1 1 
зниження рівня захворюваності та смертності, забезпечення 
загального та рівного доступу населення до високоякісних 
послуг лікування хворих, які потребують променероґо 
лікування, покращення лікувально-побутових та сЦнітарно- 
гігієнічних умов перебування хворих та медперсойалу у 
відділеннях корпусу. 1 1 :

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

Вінницька область та сусідні області (Подільськиі^ регіон)

1' ' 1 Mts
f l  І S і'і 1 ' : ■ ' '

Стислий опис 
проекту:

1 Щодня в хіміотерапевтичному відділенні лікується 60-80 
(амбулаторно 51-52%, стаціонарно 48-49%) хворик.; і 
Впродовж року в хіміотерапевтичному відділенні |КН11 
«11РЦО ВОР» лікується від 8000 до 10000 онкологічних 

і хворих загалом. Таким чином, обладнання для променевої 
терапії несе подвійне додаткове навантаження. ОЦнак, 
кількість приміщень та матеріально-технічна база|ддя 
обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За 
цей період у відділенні не проводився капітальний та 

1 поточний ремонт. На сьогоднішній день стан та вОгШяд 
І відділенні набув як морального, так і фізичного зношення. 
: Реалізація проекту передбачає збільшення площі j ; 
хіміотерапевтичного відділення

ЛІЖОК та

Очікувані
результати:

крісло-місць;
- відкриття боксованих палат для можливості про^Ьй^ння 
високодозової хіміотерапії;
- покращення лікувально-побутових та санітарно- Ї1ГЮН1ЧНЙ
умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні



згідно міжнародних стандартів, створення умов дДя захисту 
персоналу від шкідливих умов праці. _________. .

Ключові
заходи
проекту:

-надбудова четвертого'поверху з розташуванням г ецного 
стаціонару з ліжками амбулаторної хіміотерапії (28  діжок та 
крісло-місць) хіміотерапевтичного відділення; | ; | :
-надбудова мансардного поверху з poзтaшyвaння^[; ; -
побутових приміщень для персоналу хіміотерапевтичного 
відділення та технічних приміщень; М !
-заміна ліфтової кабіни в існуючій шахті ліфта; і; і
-утеплення зовнішніх стін надбудови; |; : І
-благоустрій території в межах реконструкції |; і і

Період
здійснення: З (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): Р-

Приблизна 
вартість 
проекту, тис, 
грн.________

2019
О

2020 2021
2100,0 15962,3 18062,3

Джерела
фінансування ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Департамент охорони здоров’я ОДА, КНП| 
«Подільський регіональний центр онкології» |

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії 11; і
5,2. Покращення стандартів медичного обсл|угрвування 
населення областінаселення орласті _______
Спальний корпус Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у 
м. Хмільнику — реконструкція І

Назва
проекту:

Цілі проекту:

Проведення заходів з енергозбереження за рахунок' утеплення 
фасаду будівлі та ремонту покрівлі з замінною 
покрівлі на покрівельну систему; забезпечення 
норм для перебування персоналу та пацієнтів закл 
числі забезпечення умов для маломобільних груг)^:сприян 
розвитку системи реабілітації та відновного лакування 
Вінницькій області

рулонної 
раінітарних 
аду, в тому

Територія, на 
яку проект

Вінницька область



і! ! і

матиме
вплив;

Стислий опис 
проекту:

Стіни та покрівля виконано з матеріалів з низькиці опором 
теплопередачі, тому у зимовий період для підтриікання 
температурного режиму витрачається значна кільціс|гь 
енергоресурсів. Покриття даху місцями протікає і|потребує 
заміни. Відсутні умови для лікування маломобільан^х груп 
населення ' ';
Реалізація проекту передбачає проведення заходів 
енергозбереження спального корпусу фізіотерапеї^ігйчної 
лікарні

Очікувані
результати:

- підвищення енергоефективності будівлі - 50%;
- зменшення споживання енергоресурсів до 30%;
- переобладнання кімнат з розширенням та пристосуванням 
для маломобільних верств населення______________ :

Ключові
заходи
проекту:

- утеплення та зовнішнє опорядження фасадів;
- реконструкція даху із заміною покриття; 
-переобладнання 4-х кімнат під дві кімнати для ма(лр 
мобільних верств населення;
- заміна інженерних мереж

Період
здійснення: З (місяць/рік); 01.2019 р. До (місяць/рік): 2021 р.

РіазомПриблизна 
вартість 
проекту, тис,

___________

2019 2020
4559,535 655,000 25521,1 30735,635

Джерела
фінансування ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Департамент охорони здоров’я ОДА, Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня | '

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновленні 'її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки :
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури терг[ігсіріальних 
громад області ! ‘

Назва
проекіу:

Будівля комунального закладу "Дошкільний | (\ 
навчальний заклад №16 Вінницької міської раііи!' по \\ 
вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконстііукція \ 1

Цілі проекту: Покращення умов виховання дітей, заощадження І і , ' ; У м  
енергоресурсів, 14

1)



1підвищення енергоефективності будівлі. і ; і ■;

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

м.Вінниця
і!і
іі

------1

Стислий опис 
проекту:

Дошкільний навчальний заклад №16 розташованиі 
мікрорайоні «Замостя». На даний час будівля закл 
відвідують 227 дітей, перебуває в аварійному стан 
відвідування садочка в даному мікрорайоні наліч> 
дитини. В результаті реалізації проекту буде функ 
15 груп на 262 дитини.

й в
аду, який 
і. Черга на 
є:І42 
ціонувати

і :

Очікувані
результати:

-перебування у дошкільному закладі 262 дітей; 
-створення 8 робочих місць; заощадити енергорес] 
допомогою встановлення автоматичного регулювд 
потужності насосів; І 
-підвищення енергоефективності будівлі

/рси за
ІННЯ

Ключові
заходи
проекту:

-добудова нового триповерхового будинку ДОШКІІ 
закладу замість 2-х поверхової частини будівлі;
”  часткове перепланування приміщень двоповерхс 
корпусу;
- заміна покрівлі горищного даху на металочерепг
-  перепланування приміщень без втручання в нес) 
конструкції одноповерхової частини будівлі 3 доб; 
переходу для другого евакуаційного виходу з дво> 
осередків другого поверху та влаштування покрит 
метал очерепиці;
-  виконання внутрішнього опорядження приміщеі 
вікон, дверей, фасадна теплоізоляція

ьного

щрго
1 і і
цю;
[ці;
шовою 
дитячих 

ТЯ 3

і ■:
їь, заміна

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік); 12.2021 р.

і ; І ■■
Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2019 2020 2021 ‘ Р|азом :.,
7061,2 14528,1 58668,5 80257,8

1 . І •

Джерела
фінансування
•

ДФРР, міський бюджет
[ ; 1
М1 ' ^

Ключові
потен-ційні
учасники
реалізації
проекту:

і ■

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вів 
(міської ради

нгіцьк /̂ї

1
Коментарі;

V "
1-----



Номер і назва 
завдання:

5.2. Покращення стандартів медичного обсг^^гЬвування 
населення області

Назва
проекту:

«Добудова головного корпусу клінічної лікарйіі інівидкої
медичної д о п о м о г и  

будівництво»
по вул. Київській,68, м. Вінниці -

Цілі проекту:

Створення умов, необхідних для і ;! надання 
висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в 
умовах цілодобового стаціонару пацієнтам, що потребують 
високої інтенсивності лікування та догляду.

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

У Вінницькій області сформовано три госпітальні^ округи, в 
тому числі, в м. Вінниця. До складу вінницького 
госпітального округу увійдуть З міста 
підпорядкування (м. Вінниця, Козятин, Хм

І обласного 
іііьник) та

11 адміністративних районів (Вінницький, Кишинівський, 
Козятинський, Липовецький, Літинський, Оратівський, 
Погребищенський, Тиврівський, ХміЬьницький,
Немирівський, Іллінецький).
Ключовим медичним закладом у даному госпітальному 
окрузі є міська клінічна лікарня швидкої медично * допомоги, 
як багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого 
рівня. І! И ;
Для забезпечення належних умов надання медичЦйх послуг 
вторинного рівня жителям м. Вінниця та Вінницьш'ііобласті 
виникла гостра необхідність у добудові та забезпЄ}Чекні МКЛ 
ЩМД необхідним медичним обладнанням. І

Очікувані
результати;

Надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної 
допомоги в умовах цілодобового стаціонару пацієктдм, що 
потребують високої інтенсивності лікування та до|гляду. 
Введено в експлуатацію добудований З поверхові^й |сорпус 
загальною площею 3511,1 м2, в тому числі прийм^ьно- 
діагностичне відділення (799,4 м2), відділення інтенсивної 
терапії на 12 ліжок (688,5 м2), операційний блок 
операційні (692,7 м2), підвальний поверх та технічне горище 
-  вентиляційна камера (919,5 м2); реконструйований 1-й 
поверх -  приймально-діагностичне відділення (13 5,б м2); 2-й 
поверх - відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок (136,9 м2), 
3-й поверх -  конференц-зал (137,5 м2).

Ключові
заходи
проекту:

(4-будівництво корпусу з трьох поверхів 
відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок);
- реконструкція існуючого корпусу (2 поверхи); 
-добудова 3-го поверху (конференц-зала);



'' г-внутрішні та зовнішні інженерні мережі; 
-внутрішнє опорядження;
-придбання медичного обладнання.

: І ■ : ■ і і ■ • • 1 ; [

Період
здійснення:

3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): [2;2021 р.
м ;

Приблизна 
вартість 
проекіу, тис, 
грн.

2018-2019 2020 2021 ] ІІ а̂зом !
130265,5 55000,0 74729,2

І

259995,2

Джерела
фінансування

і■ ! І
ДФРР, міський бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекгу:

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вів 
міської ради

! ! '

нйцької
] м

Коментарі:
і : : ■
МІ1 1 1- . ■ . .

Номер і назва 
завдання;

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури терг 
громад області

торіальних
їм ;

Назва
проекту:

Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27, в 
Жмеринці - реконструкція І

Цілі проекту: Покращення інфраструктури та створення більш 
комфортних та безпечних умов із занять спортом

І ,

Територія, на 
яку проект 
матиме 
вплив:

Жмеринська міська об’єднана територіальна гром; 
Жмеринський район

іда,

і И

Стислий опис 
проекгу:

Історія реконструкції стадіону “Локомотив” сягає 
рр. коли проводилась велика реконструкція півдег 
району міста та парку. Спортивно-культурний кo  ̂
займає 11,1 га, 3 яких 7,7 тис. кв. м -футбольне пoJ 
на 5,0 тис, глядацьких місць, на території знаходи 
комплекс, який в себе включає душові, тренажери 
запасне поле та інше, велику кількість доріжок та

1937-1938
[ного
ргідеке

стадіону
ТБрЯ
ІУ'залу,;
клумб

Очікувані
результати:

-реконструкція трибун на 1800 посадкових місць 
облаштуванням фундаментів, встановленням крісі 
стадіонних, лав запасних з навісом;
- улаштування підпірної стінки;
- встановлення синтетичного покриття (трава);
- проведення робіт по водовідведенню;
- встановлення чотирьох бігових доріжок 3 гумовг 
покриттям;

!з̂  '■
^л .

Мі

\ |



1 - встановлення сектору для стрибків у довжину 3 ІІуМОВЙМ 
покриттям, штовхання ядра; гі 
- благоустрій території і: і

Ключові
заходи
проекчу:

“реконструкція ігрового поля 108x71 м; |і 11 
-встановлення трибун на 1800 місць; 'і Г 
-облаштування спортивних секторів, 4-х бігових дрріжок

Період
здійснення:

3 (місяць/рік): 01.2020 р.
і: ; .

До (місяць/рік): іі2 і2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2019 І 2020 2021 '|разйуіг 1 ..
0 13306,7 12150,0 |2Й56,7

і:
■ 1; ;Т'.

Джерела
фінансування
••

■ іі :І 2 ^
ДФРР, міський бюджет мН

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

і

ДФРР, управління житлово-комунального господа 
Жмеринської міської ради

і: ';

рства

: ! іі ; !і ■:
Коментарі: 1 І

і М ;

Номер і
назва
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних 
відновлюваних джерел енергії 
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

і  і '  ■ ;  :

'і' ■
і -  і ■

|і іїї змісту,
’

Назва
проекту:

Будівлі навчально-виховного закладу: «ЗагальнІросвітня 
школа І-ПІ ступенів-ліцей смт Стрижавка» по вул і 40- 
річчя Перемоги, 3, в 1 : 

смт Стрижавка, Вінницького району -  реконструкція

Цілі
проекіу:

Задоволення соціальної потреби мешканців в отрил 
високоякісних освітніх послуг 3 використанням ная 
ресурсів, забезпечення інтелектуального розвитку, 
нового освітнього простору, досягнення ефективно 
енергозабезпечення за умови зменшення питомих 
палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті 
енергоносії, покращення температурного режиму з 
приміщеннях освітнього закладу.
Здійснення заходів з енергозбереження та енергое(|

ранні
вних
створення
го
і витрат
! '

■

| :  і  :

еісгивності

Територія, І  

на яку 1 
проект

смт Стрижавка

' Л



матиме
вплив:

■ ■ і: ; ;
. Н : ■ ■ .

Стислий
опис
проекту:

Приміщення навчальних корпусів не захищені від дерепаду 
температур, місцями протікає дах. Будівля школи і^Ьіа|удована 
без урахування сучасних будівельних норм по тепл|6ізоляції, 
систем опалення та вентиляції; водопостачання та щІгіалізації

Очікувані
результати:

Покращення навчально-виховного процесу; зменшення рівня 
захворюваності дітей; сприяння розвитку здібносте|й дітей; 
підвищення температурного режиму И

Ключові
заходи
проекту:

-будівництво актової та спортивної зали;
- встановлення системи опалення та вентиляції,. . . .  і водопосточання та каналізації; ■
- електромонтажні роботи по антикриговій системі| 
-утеплення фасадів; | 
-заміна конструкції даху і

І ; [ : •

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 12|й921 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018-2019 2020 2021
28817,0 814,0

і
6320,0 35951,6

їм І . ; : ■ ■ 
ім! м

■
Джерела
фінансуванн
я:

ДФРР, міський бюджет
1 ; І1 ; і

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекгу:

Г : :
1 . І : . ■

І ■ :
ДФРР, Відділ освіти Вінницької райдержадміністрації

■ І; ї  ■
І. ■ І

Коментарі: І ,!
М '■ і . " 11

Номер і
назва
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури терг 
громад області (розвиток спортивної інфраструктуї

ркріальних
•к) ;

Назва
проекту:

Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» п 
Козацька, 3 в смт Браїлів, Жмеринського район; 
реконструкція

) вул.
^'і

Цілі
проекгу:

Створення на території Браїлівської селищної радиГ 
спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард>(\ і

Територія, 
на яку 
проект 
матиме 
вплив;

Жмеринський район, Браїлівська територіальна^сіімадаі:
ІМ і М : . ■ ■
i - ■: !
І' :  ̂ 'ii м 
М М
І 11

і  ̂!) ‘ І :



Стислий
опис
проекту:

Відсутність відповідного приміщення для проведефя 
тренувальних занять спортивної школи, а також сгіррітивних 
змагань селищного та районного рівнів_________

Очікувані
результати;

Реалізація даного проекту дозволить ефективно використати 
комунальне майно громади, створити нові робочі міісщї, 
пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді тф | і 
покращити інвестиційну привабливість селища в цІдоіму

Ключові
заходи
проекту:

- загальнобудівельні роботи;
- внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи;
- будівництво та облаштування спортивного майданчика;
- інженерні мережі; І! М

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р.

І
До (місяць/рік): 12|202Ор.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018-2019 1 2020 2021 Шзом
3878,7 1100,0 19429,5 і

І
И4^8,2
іі 4 і М ■
І : і

Джерела
фінансуванн
я:

ДФРР, селищний бюджет : ! гІ і. !

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекгу:

ДФРР, Браїлівська селищна рада

; ; 1 . ' ■ 

Уіі
II  ̂ ^

Коментарі;

Номер і
назва
завдання:

5Л. Підвищення рівня якості освіти, оновлення! ЇЇ змісту, 
1 гармонізація освіти з реальним сектором економіку '
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури тери|г9ріальних 
громад області ІІ И і

Назва
проекту:

Сутисківський дошкільний навчальний заклад 
«Пролісок» по вул.Гагаріна, 10, смт.Сутиски 
Тиврівського району - реконструкція

І
IIН - ■  ̂ і
І!И .

Цілі
проекту:

Створити сучасний дошкільний навчальний заклад 
місць, що відповідає діючим вимогам і стандартам 
Задовільнити потреби населення в охопленні^ітей 
дошкільного віку дошкільною освітою. \ \

,:нд320
і

Територія, 
на яку 
проект 
матиме 
вплив:

: Сутиськівська селищна рада гі ^
і-С:У !Іі м . — 
!і М



Стислий
опис
проекту:

В смт Сутисках існує дефіцит загальної площі прі 
існуючому дитсадку (розрахований на 60 
виховуються 100 дітей та 79 дітей тимчасово рс 
орендованих приміщеннях ЗОНІ); відсутня сп^ 
музична зали, спальні кімнати; дефіцит площі зс| 
спортивно-розвивального простору; черга дітей і 
особа 1

міщення в
І ЇЙІСЦЬ: -
зміщено в 
^iptивнa та 
Вцішнього 
І ДНЗ :141

Очікувані
результати:

- створення сучасного дошкільного навчального | 
320 місць; І
- створення належних умов для організації 
виховного процесу;
-створення зовнішнього і внутрішнього предмети 

розвивального середовище для дітей

іаіладу наІ ; і

Црчаліно-
р І

з^їгрового.

Ключові
заходи
проекту:

-загальнобудівельні роботи; 
-зовнішні інженерні роботи; 
-опалювальний пункт;
-придбання обладнання та інвентарю

! ; і  ; :

| і |  ::

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): ПІ.2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018-2019 2020 2021
4621,162 8566,000 ' 23259,397 3 ^3$0,559

1 ; :

Джерела
фінансуванн
я:

ДФРР, селищний бюджет
11 і і   ̂ ■
І р  :
5 • і ' •МІ ■ ■: ^

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

1 ДФРР, Сутиськівська селищна рада

іп :

іі н ■ ■ ' 
іріі— ;
!І . І

Коментарі: І 'і ;:

Номер і
назва
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку і 
естетичного виховання громадян

;)|льтури ,

і : !
і  ’  і  ' : ; :

Назва
проекту:

Будівля комунального закладу Тростянецький 
будинок культури по вул. Соборна, 56 в смт. Тр 
реконструкція 1

Районний 
зстянець -

Цілі
проекту:

Забезпечення належних умов для розвитку культур 
естетичного виховання громадян, задоволення поті 
найбільш вразливих соціальних груп, створення бі 
комфортних умов для розвитку творчості та збере] 
культурної спадщини , _

Ші ;  ̂ '
реЙ
зпечних,
^ н н я



їН : ■ І ■■

Територія, 
на яку 
проект 
матиме 
вплив:

смт Тростянець

. 1
. ' ї 1і1

1-І:
і ;■! . :
іі! :

' И ■ ■ ,  ̂!■ і ■ '

Стислий
опис
проекгу:

Основною проблемою є неминуча 
приміщення, фізичне та моральне більшості кс 
Крім того, саме приміщення потребує поліг 
естетичного вигляду фасаду так і внутрішніх к 
приведення в належний стан приміщення необх 
капіталовкладення на проведення ремонтів самої б

[ руйнація 
Іиі'нікацій. 
[їііЬння як 
[мнат. Для 
Цні значні 
удівлі.

Очікувані
результати:

Підвищення якості надання культурно-просвітниц: 
послуг населенню громади, розвитку творчості та | 
збереженню духовності, створення комфортних у^ 
праці та відпочинку. 1

і|кйх  ̂ !
і ’' ■ ■
Ш для
Мі :: ^

Ключові
заходи
проекту:

- створення протягом 3 -х  років 7 нових робочих мішь;
- збільшення кількості проведення культурно-масо|^^ 
заходів II, 1

1 (до 10-12 щорічно) 5 І і

Період 3 (місяць/рік): 01.2019 р, 
здійснення: ; До (місяць/рік); і|.2;020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.

2018 2019 2020 ІР̂ ЗОМ
0 2225,0

. І

4973,5 1^98,5;; ' І

Джерела
фінансуванн
я:

ДФРР, районний бюджет
ІМ і . : іІі ; [
ІМ ^
і М М'̂* і м

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

і : ■ ■ ■ іМ і ■ : 
ДФРР, Відділ культури Тростянецької райдержадміністрації

іі ’ ■
Г : ^ї [ ;Ь і 1 (

Коментарі: Іі 1 !

Номер і
назва
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури терито 
громад області

ІІ

й ^ьн и х
! і і. М ;( и ■ ' ^
іі М

Назва
проекгу:

Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 4|8| в с. 
Ободівка, Тростянецького району. Вінницької рбласті, 
комунальної власності Ободівської сільської р^ди, 
комунального закладу «Дитячо-юнацький-^ П 
фізкультурний заклад оздоровлення та відп^икку  
«Подільська казка» - реконструкція  ̂ Д  ІМ 1

! i  :  І



Цілі
проекту:

Створення для дітей Південного регіону Поділля ні^ржних 
умов для оздоровлення та відпочинку шляхом cтвqpшня 
сучасного, конкурентоспроможного рекреаційногої кладіу. 
Реалізація проекту дозволить збільшити кількість сЦсіІб, які 
зможуть відвідувати заклад ДЮФЗОВ «Подільські ккзка. В 
ході реконструкції передбачається провести ремонк; і 
методкабінету, кухонного блоку, туалету, медичноігоіпункту. 
Також планується благоустрій та озеленення терит^ріії, , 
спортивний майданчик та проведення зовнішньогс| N Т 
освітлення. і; м

Територія, 
на яку 
проект 
матиме 
вплив:

Тростянецький район

Стислий
опис
проекту:

КЗ ДЮФЗОВ «Подільська казка», є квінтесенцією 
оздоровлення та відпочинку дітей, центром розвитку! 
фізичної культури, спорту та здорового дозвілля мбібді. За 
одну зміну може оздоровити з організацією відпочинку 250 
дітей різних вікових груп, в тому числі до 15 дітей Ь; ‘ 
обмеженими фізичними можливостями. Комплексі;будівель 
та споруд збудований в 60 роках минулого столітті, :покрівлі 
протікають, створюючи загрозу їх руйнування, спрркивний 
майданчик в непридатному стані. Як наслідок -  ;
неможливість використання комунального закладу, І  ^дноґо 
із чотирьох на теренах Вінницької області.________ 4 .4 ^

Очікувані
результати:

-забезпечення належного рівня побутових умов длй 4 
перебування дітей під час оздоровчих змін ( до 75йі0діб 
щорічно); '4
-створення якісно нових послуг в галузі оздоровлення та 
відпочинку дітей, в тому числі і дітей з обмеженицЙ 
фізичними можливостями; і! М

І. . .  ̂  ̂ I • .

- збільшення робочих місць для місцевого населейцк

Ключові
заходи
проекту:

- реконструкція методичного та медичного кабінет|ц,і 
кухонного блоку, туалету; |і4 ‘
- облаштування спортивного майданчика (устано^ф ня 10 

вуличних тренажерів); ! 4
-встановлення зовнішнього освітлення; І ;
-благоустрій території

Період
здійснення; З (місяць/рік); 01.2020 р.

” ------------- -̂----------І} ! Г . : і
До (місяць/рік): 1,|-2р21 р

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн.________

2019
О 1800,0 12569,3

зом
і5 6 ^



пі :
Джерела
фінансуванн
я:

і
ДФРР, сільський бюджет

: ^
:і І
І4.

1 ■ !

Ключові
1 І
Г і І

потенційні і1 і
і

учасники ДФРР, Ободівська сільська рада 1 І
1  ̂  ̂
І . :

реалізації ■ І; і ' :

проекту: іі і І ■ . :
Коментарі:

Номер і
назва
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури тер^тсіріальних 
громад області /

Назва
проекту:

Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гніванії-
і

будівництво___________ __________________
Забезпечення жителів Гніванської об’єднаної тер|)тйріальної 
громади та мешканців суміжних громад Тиврі^еькогф та 
Жмеринського районів повноцінним заняттям фдрртом та 
активним відпочинком в ' належних умовах р !! повною 
спортивною інфраструктурою, актуалізація навичок здорового 
способу життя.    || Іі М •• .

Цілі
проекту:

Територія, 
на яку 
проект 
матиме 
вплив:

Територія Гніванської об’єднаної територіальної !іф|омаДи, а 
також прилеглих сіл і міст Тиврівського та Жм^еринського 
районів іі 1 і ;

Одна з проблем ОТГ -  відсутність повноцінноіібі; ізайняття 
спортом та активного відпочинку в належних умовах з повною 
спортивною інфраструктурою для молоді та інших вікрвих 
груп населення. У Тиврівському районі Ц |це має 
багатофункціонального корпусу.

Стислий
опис
проекту:

Очікувані
результати:

відкриття КП «Фізкультурно-спортивне товариствр)і|<Спорт -  
для всіх»; ІМ І ^
створення 5 робочих місць; І
створення 20 спортивних секцій_________________ [і

Ключові
заходи
проекту:

будівництво спортивного корпусу; 
улаштування інженерних мереж; 
улаштування зовнішнього освітлення;

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р.

1

До (місяць/рік): 12Ш 21р. Л

Приблизна
вартість

2019 2б20 2021 , Р І)М ч
1113,2

1

2500,0 12444,6 Гбр57,8
м і  і

І! і'І



проекту, тис. 
грн.

■ : і- :
і  . :

Джерела
фінансуванн | ДФРР, міський бюджет 
я: І.

ІІ-Н
1; . і

ї ї - - - -
Ключові І і : -і
потенційні 1 |І І -і 

і  і і
учасники 1 ДФРР, Гніванська міська рада 1Мі! І
реалізації | ї • ::;

. . м
проекгу: 1: м :
Коментарі: !М!

Номер і 15.4. Створення належних умов для розвитку культу|йібї сфери 
назва 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
завдання: | громад області 1: м

Назва
проекту:

Пам^ятка містобудування та архітектури державйпто 
значення «Палац», 1757 р. (охор. №59) по вул. ‘ і 
Незалежності, 19, м. Тульчин- реконструкція елемЦтіц 
благоустрою частини території ї м

Цілі
проекту:

Збереження, відновлення та пристосування прилеглрї: 
території пам’ятки архітектури для потреб відвідуваніів 
Палацу, а також для проведення щорічного МіжнарЬ^ного 
оперного фестивалю під відкритим небом ОРЕКрк^ЕЗТ 
TULCHYN ІІ!І : :

Територія, 1 Вінницька область та відвідувачі з усієї України [’ 
на яку ім 
проект Р 
матиме Ііі ■ і івплив; М

1

ііііі
Стислий
опис
проекту:

Ділянка перед «Палацом» має в основному гравійнеііта 
і трав’яне покриття. Також місцями присутнє вимощання 
навколо будівель клінкерною плиткою. Покриття ПІрЦбхІДНОЇ 
доріжки, що веде від головного входу на територію 
проїзду, представлено асфальтобетонним покриття]НІ.|1ГравІйне 
покриття проїзду та пішохідних доріжок має значні ІНЬдоліки, 
частково покриття відсутнє або просіло, що унеможливлює 
зручне пересування пішоходів по території «Палацк>>і;

Очікувані
результати:

Створення якісної інфраструктури для відвідувачів іга 1 
збільшення їх кількості, покращення привабливості 1 пам’ятки 
архітектури національного значення. |і И

Ключові
заходи
проекту:

- зона відпочинку з лавами -  8шт.; Ь
- алеї квітників, посадка дерев; і .
- цифрові сітілайти-4ш т.; ІИ
- вимощення навколо будівель та пішохідних доріжрі): 
клінкерної плитки;

іІ
:з

д

!М ^
ІІ і і



і - покриття проїзду та площі з клінкерної плитки

Період Із (місяць/рік): 01.2019 р. 
здійснення: і ^ До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 2019 1 2020 2021 Разбій
вартість 
проекту, 
тис. грн.

9887,4 12700,0
І

16915,6 39503,0

Джерела
фінансуван
ня:

ДФРР, обласний бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекіу:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі: І .

Директор Департаменту 
міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку 
облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО

3 ^


