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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 350

19 травня 19 сесія 7 скликання

Про внесення доповнень до Плану реалізації Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки, 

затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 52

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 січня 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 висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до Плану реалізації Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки, затвердженого 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 52, 
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 обласноГРади.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 19 сесії обласної Ради 

7 скликання від 19 травня 2017 року № 350

Доповнення окремих пріоритетів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на 2016-2017 роки, затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11 лютого 2016 року № 52

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та 
покращення якості життя жителів села

1. «2.10 Реконструкція приміщення ЦНАП в с. Джулинка Бершадського 
району»

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та 
відновлювальна енергетика

1. «5.31 Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. 
Перемоги, 15, с. Баланівка Бершадського району»

2. «5.32 Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих 
технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ № 7 по вул. 
Пушкіна, 79 в м. Хмільник»

3. «5.33 Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І -  
III ступенів № 2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району»

4. «5.34 Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні 
енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в 
смт Піщанка»

5. «5.35 Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. 
Сліди Тиврівського району»

6. «5.36 Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ 
ступенів, с. Юрківка Тульчинського району»

7. «5.37 Реконструкція Юхимівської СЗШ І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка 
Шаргородського району»

8. «5.38 Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка 
Ямпільського району»

9. «5.39 Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з 
енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОЛІЛ»

10. «5.40 Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська 
ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по 
вул. Київська, 288, м. Жмеринка»

11. «5.41 Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з 
метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі 
амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт Вендичани, Могилів- 
Подільського району»



12. «5.42 Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. 
Пирогова, 1 в м. Ямпіль»

Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення 
надання соціальних, культурних та туристичних послуг

1. «6.158 Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по 
вул. Шолом Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у 
м. Могилів-Подільський»

2. «6.159 Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. 
Іванів Калинівського району»

3. «6.160 Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з 
влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт Турбів 
Липовецького району»

4. «6.161 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 
по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове 
підростаюче покоління -  здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в 
м. Погребище»

5. «6.162 Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького 
району»

6. «6.163 Будівництво комплексу для утримання та розведення диких 
червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП 
«Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м. Вінниця»

7. «6.164 Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні»

8. «6.165 Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 
Суворова, 1, с. Зведенівка Шаргородського району»



Номер і назва 
завдання:

2.1.4 Функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення 
центрів для надання адміністративних послуг населенню і суб’єктам 
господарювання

Назва проекту: 2.10. Реконструкція приміщення ЦНАП в с. Джулинка Бершадського району

Цілі проекту:

Реконструкція приміщення під Центр надання адміністративних послуг; 
організаційне забезпечення створення ЦНАП та розподіл відповідальності; 
визначення реєстру адміністративних послуг та формування інформаційних і 
технологічних карт послуг;
побудова ефективної системи надання адміністративних послуг.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Джулинська сільська ОТГ (села Джулинка, Берізки-Бершадські, Чернятка, 
Хмарівка)

Стислий опис 
проекту:

Строки, встановлені для надання деяких послуг, є необгрунтовано тривалими. 
Відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних 
послуг.

Очікувані
результати:

Результатом проекту буде реконструкція адмінприміщення в будівлі сільської ради, 
в результаті чого з'являться належні та безпечні умови функціонування ЦНАПу.

Юиочові заходи 
проекту:

- вивчення проекту та прийняття рішень;
- виготовлення ПКД;
- проведення реконструкції приміщення для розміщення ЦНАПу;
- проведення перевірки якості виконаних робіт;
- підготовка звіту про реалізацію проекту;
- інформування громадськості про результати реалізації проекту

Період здійснення: 3 (05/2017): До (10/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. гри.

:■ ' 2017 :у: -  ■■ 2018 . { разом
0 ! 356,7 1 0 і 356,7

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) - 270,0 тис. грн. 
Місцевий бюджет - 71,7 тис. грн. 
інвестор - 15,0 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Джулинська сільська ОТГ; інвестор

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту: 5.31. Будівництво опалювального пункіу в ЗОШІ-Ш ст. по вул. Перемоги, 
15, с. Баланівка Бершадського району

Цілі проекту:
Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму 
для навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних 
працівників у загальноосвітній школі с. Баланівка

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с. Баланівка

Стислий опис 
проекту:

У навчальних закладах котельні не повинні бути розміщені у підвальних 
приміщеннях в зв'язку з потенційною небезпекою виникнення надзвичайної 
ситуації під час експлуатації. Встановлення модульної будівлі котельні та 
монтаж двох котлів опалення на твердому паливі забезпечать вирішення 
питання щодо додержання вимог техніки безпеки

Очікувані
результати:

Стале функціонування навчального закладу згідно з санітарними нормами, 
забезпечення відповідного теплового режиму для перебування учнів та 
працівників у приміщенні школи, зменшення захворюваності дітей завдяки 
підтриманню сталого температурного режиму, економія бюджетних коштів 
при використанні енергоносіїв у школі близько 15,2 тис. грн на рік

Ключові заходи 
проекту:

Проведення робіт по будівництву модульної котельні в Баланівській ЗОШ із 
встановленням 2-х котлів на альтернативних видах палива згідно проектно -  
кошторисної документації

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік]:
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 . ■ 2017 Г ? ■':=“ ■: 2018 V Разом
0 1354,7 І 1354,7 1354,7

Джерела
фінансування:

Держбюджет (ДФРР} -  1000,0 тис. грн. 
Місцевий бюджет -  354,7 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Бершадської РДА, Баланівська сільська рада

Коментарі;



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах 
територіальних громад області

Назва проекту:
5.32. Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із 
утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в 
м. Хмільник

Цілі проекту:
Підвищення теплоефекгавності будівлі дошкільного навчального закладу та забезпечення ї  
ефективної експлуатації шляхом проведення реконструкції зовнішніх огороджувальних 
конструкцій.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м. Хмільник

Стислий опис 
проекту:

Низька енергоефекгивність будівлі садочка, тепловий опір стін складає 1.19 М* °С /Вт при 
необхідному опорі 3.3 м2 °С /Вт, що призводить до перевитрат енергоносіїв, незадовільному 
стану внутрішніх поверхонь стін, що і спричиняє високий рівень простудних захворювань 
дітей і співробітників дигячош закладу.

Очікувані
результати:

Створенння умов в дошкільному закладі, які відповідають санітарно - гігієнічним і будівельним 
нормам України; досягнення значного соціального ефекту завдяки зменшенню рівня 
захворюваності дітей і персоналу садочку.
Споживання енергоресурсів буде зменшено на 170 тис кВ г*год, за опалювальний сезон

Ключові заходи 
проекту:

Проведення реконструкції огороджувальних конструкцій.
Проведення енергетичного аудиту будинку ДНЗ і моніторингу виконання утеплення. 
Коригування проекту енергетичного паспорту будівлі садочку №7.

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До [місяць/рік):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 2017 | 2018 | Разом
0 2572,8 ! 0 і 2572,8

Джерела
фінансування:

Держбюджет (ДФРР) -  2100,0 тис. грн. 
Місцевий бюджет -  472,8 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Хмільницька міська рада;
Управління освіти Хмільницької міської ради

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах 
територіальних громад області

Назва проекту: 5.33. Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І -  III 
ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району

Цілі проекту:

Збереження енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень та створення безпеки 
життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу середньої 
загальноосвітньої школи І - III ступенів №2 в с. Городківка, Крижопільського 
району

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с.Городківка, села Дахталія, Мар^янівка, Теклі вка, Нетребівка, Висока Гребля, 
Андріяшівка, Джугастра, Леонівка, Савчине, Петрунівка Крижопільського району

Стислий опис 
проекту:

Приміщення не захищене від перепаду температур, місцями протікає покрівля даху, 
волога проникає у класні кімнати, утворюючи грибок, який шкодить здоров’ю 
школярів, працівників школи. Будівля школи побудована без урахування сучасних 
будівельних норм по теплоізоляції. Також у школі ще потребують заміни 16 вікон. 
Водостічна система відсутня, що призводить до затікання зовнішніх стін -  
необхідно її повне встановлення.

Очікувані
результати:

Стале функціонування навчального закладу згідно з санітарними нормами, 
забезпечення відповідного теплового режиму для перебування учнів та працівників у 
приміщенні школи, зменшення захворюваності дітей завдяки підтриманню сталого 
температурного режиму

Ключові заходи 
проекту:

Для збереження приміщення навчального закладу потрібно: нагальна необхідність 
заміни покрівельного матеріалу даху школи, утеплення покрівлі горища, заміна 
покриття термоізоляції на інженерних мережах горища, встановлення 
блискавкозахисту, здійснення утеплення стін будівлі школи, завершення заміни 
вікон та дверей на енергозберігаючі.

Період здійснення: 3 (березня 20171 До (вересня 2018):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 І 2017 ! 2018 ? Разом
0 | 1604,4 І 2040,7 | 3645,1

Джерела
фінансування:

Держбюджет СДФРР] -  2839,7 тис. грн. 
Місцевий бюджет -  805,4 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Крижопільська районна рада; відділ освіти Крижопільської 
райдержадміністрації; Городківська сільська рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту:
5.34. Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні 
енергоефективні в НВК «ЗОШ І-Ш ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, 
в смт Піщанка

Цілі проекту:

Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для 
навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у 
загальноосвітній школі смт Піщанка шляхом переоснащення котельні з заміною 
котлів на сучасні енергоефективні в Піщанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів- 
гімназія»

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Піщанська селищна рада

Стислий опис 
проекту:

На даний час приміщення котельні знаходиться у незадовільному стані. Для 
опалення школи використовуються два котли НІІСТУ-5 які експлуатуються більше 
12 років, один з яких в незадовільному стані, що не дає можливості економити 
бюджетні кошти.

Очікувані
результати:

Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні 
дозволить вирішити питання створення комфортних умов перебування учнів та 
працівників Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» у навчальних 
приміщеннях, а енергоефективні прилади дозволять зменшити енергозатрати.

Ключові заходи 
проекту:

Проведення робіт по технічному переоснащеннію котельні з заміною котлів на 
сучасні енергоефективні в Піщанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» згідно 
проектно -  кошторисної документації.

Період здійснення: 3 (04/17): До (10/17):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 1 2017 1 2018 Разом
0 і 2274,1 І 0 [ 2274,1

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) - 1800,0 тис. грн.,
місцевий бюджет - 180,0 тис. грн.,
інші джерела фінансування -  294,1 тис .грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Піщанської райдержадміністрації; Піщанська селищна рада; 
інвестори

Коментарі:

1



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту: 5.35. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди 
Тиврівського району

Цілі проекту:
Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для 
навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у 
школі с. Сліди

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с. Сліди

Стислий опис 
проекту:

У навчальних закладах котельні не повинні бути розміщені у підвальних 
приміщеннях в зв'язку з потенційною небезпекою виникнення надзвичайної 
ситуації під час експлуатації. Встановлення модульної будівлі котельні та монтаж 
двох котлів опалення на твердому паливі забезпечать вирішення питання щодо 
додержання вимог техніки безпеки

Очікувані
результати:

Реалізація даного проекту забезпечить зменшення споживання енергетичних ресурсів 
на 15% (вугілля) та забезпечить безпечні умови експлуатації системи опалення.

Ключові заходи 
проекту:

- виконання робіт з реконструкції системи теплопостачання (встановлення 
модульної котельні, монтаж нового твердопаливного котла, підключення до діючої 
системи теплопостачання)

- виконання пуско-налагоджувальних робіт, перевірка роботи системи 
теплопостачання

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 г::о= = : 2017 ■. 1 "> 2018 -  | Разом
0 846,9 | 0 1 846,9

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) - 762,2 тис. грн. 
місцевий бюджет -  84,7 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Тиврівської РДА; сільська рада с.Сліди

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту: 5.36. Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ ступенів, 
с.Юрківка Тульчинського району

Цілі проекту:
Досягнення економії буджетних коштів за рахунок зменшення споживання 
енергоносіїв, забезпечення належного температурного режиму, дотримання 
пожежної безпеки

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с. Юрківка

Стислий опис 
проекту:

В підвальному приміщенні школи досі знаходиться котельня, що не відповідає 
діючим нормативним вимогам та є є загрозою здоров’я і життя учасників навчально- 
виховного процесу. Саме дана проблема може спричинити в подальшому негативні 
наслідки для навчання дітей у школі або, навіть, до припинення навчального 
процесу.

Очікувані
результати:

- забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу;
- забезпечення дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки;
- економія бюджетних коштів;
- збільшення кількості вихованців шкільного навчального закладу;
- зменшення використання вугілля та дров для опалення приміщення школи;
- ефективне використання коштів на реалізацію проекту

Ключові заходи 
проекту:

влаштування фундаменту та щебеневої засипки під фундамент; монтаж 
димовивідної труби; влаштування будівлі блочної котельні; оздоблювальні роботи.

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 І 2017 і ■ 2018 Разом
0 | 979,5 1 0 979,5

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  500,0 тис.грн 
місцевий бюджет -  479,5 тис, грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

відділ освіти Тульчинської райдержадміністрації; Юрківська сільська рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту: 5.37. Реконструкція Юхнмівської СЗШ І-Ш ступенів, с. Юхимівка 
Шаргородського району

Цілі проекту:
Забезпечення якісних освітніх послуг для дітей та комфортних умов роботи для 
педагогічного персоналу шляхом впровадження новітніх енерго та ресурсоощадних 
технологій для мінімізації тепловтрат будівлі.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с. Юхимівка

Стислий опис 
проекту:

Проблемою навчального закладу є нагальна потреба -  реконструкція аварійного 
даху та заміна старих дерев’яних вікон і дверей на нові, енергозберігаючі. 
Негативним фактором є високий рівень тепловтрат. Дані проблеми значно 
впливають на якість навчального процесу та стан здоров'я дітей.

Очікувані
результати:

Забезпечення якісними та комфортними умовами в школі в межах 
територіальної громади;

зменшення видатків місцевого бюджету на енергоносії; 
підвищення рівня енергозбереження в школі; 
зменшення захворюваності дітей та педагогів; 
підвищення температури навчальних приміщень

Ключові заходи 
проекту:

Проведення будівельно-монтажних та техніко-монтажних робіт;
демонтаж старих та встановленнях нових вікон та дверей;
відновлення аварійних ділянок покрівлі та встановлення систем водовідведення

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 | 2017 І 2018 | Разом
0 І 1489,4 | 0 [ 1489,4

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  800,0 тис. грн 
місцевий бюджет -  689,4 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Шаргородської райдержадміністрації; Юхимівська сільська рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприєм
ствах територіальних громад області

Назва проекту: 5.38. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського 
району

Цілі проекту:

Впровадження енергоефективних технологій;
створення безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу; 
значне покращення санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності дітей; 
залучення громади села до співпраці у вирішенні проблемних питань школи

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с. Клембівка

Стислий опис 
проекту:

Збереження енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень та створення безпеки 
життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи 
І - III ступенів в с. Клембівка

Очікувані
результати: Зменшення витрат на опалення через застосування енергозберігаючих технологій

Ключові заходи 
проекту:

Реконструкція системи опалення та покрівлі, облаштування системи водовідведення 
та відмощення, заміна вікон та дверей, утеплення, виведення котельні за межі 
приміщення та заміни котла.

Період здійснення: 3 (05/2017): До (12/2018):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 2017 І 2018 Разом
0 | 700,0 | з іо і,4 3801,4

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  3421,3 тис. грн. 
місцевий бюджет - 380,1 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації; Клембівська сільська рада

Коментарі:



Номер 1 назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах 
територіальних громад області

Назва проекту: 5.39. Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в 
КУ «Могил ів-Подільська ОЛІЛ»

Ділі проекту: Зниження енергоспоживання, покращення умов роботи працівників лікарні та 
підвищення якості надання лікувального харчування стаціонарним хворим.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м. Могилів-Подільський

Стислий опис 
проекту:

Необхідність впровадження нових технологій приготування їжі, покращення 
санітарно-гігієнічних умов праці співробітників харчоблоку та зменшення 
енергозатрат

Очікувані
результати:

- зменшення споживання теплової енергії;
- підвищення терміну експлуатації будівлі на 10 років;
- економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв;
- зменшення викидів парових газів при виробництві теплової енергії;
- зниження рівня захворюваності працівників лікарні;
- скорочення термінів лікування стаціонарних хворих;
- відсутність внутрішньо лікарняних інфекцій (харчових отруєнь) в результаті 

покращення санітарно-гігієнічних умов приготування їжі.

Ключові заходи 
проекту:

проведення реконструкції харчоблоку із застосування заходів з 
енергозбереження

створення необхідних умов для організації надання лікувального 
харчування стаціонарним хворим за рахунок покращення санітарно-гігієнічних умов 
приготування їжі;

створення належних умов праці медичних працівників харчоблоку
Період здійснення: 3 (07/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 ; І 2017 і 2018 | у  і А Разом .
0 1 14863 ! 0 | 14863

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  1000,0 тис. грн, 
місцевий бюджет -  486,3 тис. грн

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Могилів-Подільська міська рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4,5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах 
територіальних громад області

Назва проекту:
5.40. Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛМ із 
утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по 
вул. Київська, 288, м. Жмеринка

Цілі проекту:
Створення найбільш оптимальних та сприятливих умов для перебування пацієнтів в 
лікувальному закладі та роботи медичного персоналу, поліпшення рівня теплового 
комфорту, застосування нових енергозберігаючих технологій, економія паливних 
ресурсів.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Жмеринський район та м. Жмеринка

Стислий опис 
проекту:

Стіни 2-поверхового приміщення терапевтичного відділення мають недостатню 
товщину, що призводить до втрат тепла та нераціонального використання 
бюджетних коштів

Очікувані
результати:

Створені комфортні умови для лікування населення; економія енергоносіїв та 
збереження тепла в приміщенні, як наслідок економія бюджетних коштів

Ключові заходи 
проекту:

- Утепленням фасаду;
- гідроізоляція та утеплення полістирольними плитами;
- оздоблювальні роботи

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 | 2017 І 2018 | Разом
0 1 1401,4 і 0 І 1401,4

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  1000,0 тис. грн. 
місцевий бюджет -  401,4 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

КУ «Жмеринська ЦРЛ»; 
Жмеринська районна рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних 
підприємствах територіальних громад області

Назва проекту:
5.41. Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою 
впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі 
амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів- 
Подільського району

Цілі проекту: Забезпечення належних умов надання медичних послуг жителям Вендичанської 
селищної ради шляхом впровадження заходів енергозбереження

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вендичанська селищна рада

Стислий опис 
проекту:

На сьогоднішній день будівля пустувала, але керівництво селищної ради розпочало 
роботи з переоблаштування закладу. Оскільки будівля є досить старою, то ще гостро 
стоїть проблема з фінансування робіт по енергозбереженню, так як заклад потребує 
повної заміни даху, віконних систем, встановлення дверних блоків та утеплення 
фасаду.

Очікувані
результати:

Запровадження енергозберігаючих технологій в приміщенні
Створення належних умов надання медичних послуг жителям Вендичанської 
селищної ради

Ключові заходи 
проекту:

Виконання робіт з впровадження енергозберігаючих технологій (заміна даху, заміна 
віконних систем, встановлення дверних блоків, утеплення фасаду).

Період здійснення: 3 (04/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 і 2017 | 2018 і Разом
0 | 1027,3 | 1 1027,3

Джерела
фінансування:

Державний бюджеть (ДФРР) -924,6 тис. грн. 
місцевий бюджет -  102,7 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Вендичанська селищна рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах 
територіальних громад області

Назва проекту: 5.42. Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в 
м. Ямпіль

Цілі проекту:
Створення найбільш оптимальних та сприятливих умов для перебування пацієнтів в 
лікувальному закладі та роботи медичного персоналу, поліпшення рівня теплового 
комфорту, застосування нових енергозберігаючих технологій, економія паливних 
ресурсів.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Ямпільський район

Стислий опис 
проекту:

Через неутеплені стіни, старий і пошкоджений дах відбувається велика тепловтрата і 
в результаті неефективне використання бюджетних коштів, низький температурний 
режим в приміщенні, що є неприпустимим для медичного закладу. В результаті 
реалізації проекту в головному корпусі ЦРЛ буде замінено та утеплено покрівлю, 
утеплено фасад приміщення, встановлено водовідведення та облаштовано 
вимощення.

Очікувані
результати:

Створені комфортні умови для лікування населення; економія енергоносіїв та 
збереження тепла в приміщенні, як наслідок економія бюджетних коштів майже 
ЗО відсотків

Ключові заходи 
проекту:

- заміна та утеплення даху;
- утеплення зовнішнього фасаду;
- облаштування водовідведення;
- облаштування вимощення

Період здійснення: 3 (місяць/рік): До (місяць/рік):

Приблизна вартість 2016 І 2017 2018 Разом

проекту, тис. грн. 0 1 3939,9
І

0 3939,9

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -3000,0 тис. грн. 

місцевий бюджет -  939,9 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

.Ямпільська районна рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту:
6.158. Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по вул. Шолом 
Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів- 
Подільський

Цілі проекту: Покращення інфраструктури міста Могилева-Подільського шляхом створення 
спортивно-оздоровчого комплексу.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м.Могил ів-Подільський

Стислий опис 
проекту:

В центрі міста Могилева-Подільського є земельна ділянка, на якій знаходиться 
споруда, що в минулому була виробничим комбінатом. Після ретельного 
обстеження та проведення необхідних досліджень міською радою було прийнято 
рішення на основі цієї споруди збудувати плавальний басейн.

Очікувані
результати:

- збільшення існуючих спортивних закладів із сучасними, комфортними та 
безпечними умовами, якісними послугами;

- швидке запровадження та популяризація спортивного життя в районі;
- впровадження нового обладнання та технологій у спортивно-оздоровчому 

комплексі.
Ключові заходи 
проекту:

виконання будівельних та оздоблювальних робіт; 
здача об’єкта в експлуатацію;

Період здійснення: 3 (04/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 І 2017 ! =■■ . 2018 і • Разом ..........
0 1 2972,4 1 0 І 2972,4

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  1500,0 тис. грн.; 
місцевий бюджет -  1412,4 тис. грн.;
Інші партнери -  60,0 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Міська рада;
Управління освіти міської ради

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту: 6.159. Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів 
Калинівського району

Цілі проекту:

Будівництво спортивного комплексу з осередками для різних видів спорту на 
території Іванівської загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів. Розробка та 
впровадження Перспективної програми розвитку фізичної культури та спорту в 
громаді

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Іванівська територіальна громада

Стислий опис 
проекту: Відсутність відповідної спортивної інфраструктури на території Іванівської громади.

Очікувані
результати:

Будівництво спорткомплексу дозволить не тільки зменшити кількість 
захворюваності серед підростаючого покоління, але й забезпечить комфортні умови 
для на навчання та виховання дітей, заняття спортом усіх верст населення

Ключові заходи 
проекту:

Проведення комплексу заходів з будівництва спортивного комплексу ангарного 
типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, монтаж опалення та 
вентиляції, облаштування підлоги спортивним покриттям

Період здійснення: 3 (03/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 2016 2018 1 Разом
проекту, тис. грн. 0 | ЗЗЗОД ! 0 і 3330,1

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  2000,0 тис. грн. 
місцевий бюджет -  500,0 тис. грн. 
інші джерела фінансування -  830,1 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Іванівська територіальна громада; 
Калинівська районна державна адміністрація; 
інвестори

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту:
6.160. Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення 3 
влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів 
Липовецького району

Цілі проекту:
Поліпшення умов проживання жителям майбутньої Турбівської об’єднаної 
територіальної громади шляхом створення їм якісної інфраструктури для занять 
фізичною культурою та спортом.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Смт. Турбів та навколишні села Липовецького району

Стислий опис 
проекту:

Функціонування смт Турбів, як центра майбутньої об’єднаної територіальної 
громади потребує і наявності в ньому відповідної спортивної інфраструктури, адже 
саме заняття фізичною культурою та спортом є головною передумовою для 
формування фізично здорового населення. Вирішити це можна шляхом створення 
багатоцільового спортивного центру на базі колишньої житлової будівлі.

Очікувані
результати:

Створення якісно нових умов для занять фізичною культурою та спортом, а отже, 
для формування здорового населення;
облаштовання спортивними та ігровими майданчиками території школи і дитсадка
розташованих поряд;
поліпшення благоустрою в смт. Турбів

Ключові заходи 
проекту:

1. реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням 
спортивних майданчиків

Період здійснення: 3 (04/2017): До (12/2018):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 2017 2018
0 1500,0 4047,4 5547,4

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) - 4592,7 тис. грн. 
місцевий бюджет - 954,7 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Турбівська селищна рада та Турбівський ККП

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту:
6.161. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по 
вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове 
підростаюче покоління -  здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури 
в м. Погребище»

Цілі проекту:
Створення умов для систематичних занять фізичною культурою і спортом жителів; 
заохочення до здорового способу життя; проведення тренувань спортивних 
команд, внаслідок будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м. Погребище та навколишні населені пункти

Стислий опис 
проекту:

Збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади шляхом створення 
повноцінних умов для занять фізичною культурою та спортом на території міста 
Погребище (будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям).

Очікувані
результати:

Покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом здійснення 
поступової модернізації її матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним 
обладнанням та інвентарем

Ключові заходи 
проекту:

Влаштування універсального покриття; тротуарів, доріжки, огорожі; зовнішнього 
освітлення; роботи по благоустрою та озелененню прилеглої території

Період здійснення: 3 (05/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 0 | 1180,3 І 0 ! 1180,3
Джерела
фінансування:

Державний бюджет(ДФРР) -  1000,0 тис. грн. 
місцевий бюджет -  180,3 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Погребищенська міська рада

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1 Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту: 6.162. Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району

Цілі проекту:

Забезпечення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання 
громадян, задоволення потреб найбільш вразливих соціальних груп, створення 
безпечних, комфортних умов для розвитку творчості та збереження культурної 
спадщини.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

с.Летківка та с.Северинівка

Стислий опис 
проекту:

Будівля сільського будинку культури с.Летківка гостро потребує реконструкції , 
оскільки однією із проблем є протікання даху в багатьох місцях, що призводить до 
неминучої подальшої руйнації приміщення. Приміщення має суттєві втрати тепла 
та низьку енергоефективність через фізичне та моральне зношення фактично всіх 
віконних блоків та більшості комунікацій.

Очікувані
результати:

Підвищення якості надання культурно -  просвітницьких послуг населенню громади, 
розвиток творчості та збереження духовності, відродження традицій, створення 
комфортних умов для праці та відпочинку

Ключові заходи 
проекту:

-  проведення підготовчої роботи;
-  здійснення комплексу демонтажних та будівельно-монтажних робіт із 

реконструкції будинку культури с.Летківка
Період здійснення: 3 (04/2017): До (12/2019):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2018 2019 о ' , і-.'.'.'.'«.

Разом
563,9 і 3000,0 3257,6 6821,5

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  6057,6 тис. грн. 
Місцевий бюджет -  763,9 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Летківська сільська рада
Тростянецька районна державна адміністрація

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту:
6.163. Будівництво комплексу для утримання та розведення диких 
червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП 
«Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м.Вінниця

Цілі проекту: Створення належних умов для утримання та демонстрації ведмедів з наближенням 
до міжнародної практики

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

На даний час гостро стоїть проблема утримання диких червонокнижних тварин, 
зокрема ведмедів. Сьогодні у Подільському зоопарку утримується 2 пари ведмедів 
в традиційних металевих клітках, накритих дашками, відсутній барліг для зимової 
сплячки. Ці умови навіть теоретично не відповідають світовим стандартам 
утримання тварин у неволі, сучасним формам діяльності кращих зоопарків.
Для вирішення цієї проблеми планується побудувати ведмежий комплекс 3 
оптимальними площами функціональних зон.
Це дасть можливість забезпечити повноцінний відпочинок людей і домогтися 
відтворення тієї фауни, якої поменшало в природі Вінниччини

Очікувані
результати:

- спорудження нового комплексу вольєрів для ведмедів площею 4064,0 м2;
- створення належних умов для утримання та демонстрації ведмедів;
- збереження та відтворення тваринного світу;
- просвітницьке значення

Ключові заходи 
проекту:

Будівництво капітальних споруд згідно із проектно-кошторисною документацією : 
закритих вольєрів постійного перебування тварин, розрахованих на чотирьох 

ведмедів;
- двох відкритих експозиційних вольєрів з басейнами;
- оглядової алеї для відвідувачів

Період здійснення: 3 (02/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 і 2017 -■ 1 2018 < • Разом
0 І 4500,0 1 0 4500,0

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  4090,0 тис.грн., 
місцевий бюджет-410,0 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, 
ВП «Подільський зоопарк»

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту: 6.164.Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні

Цілі проекту: Покращення якості медичної допомоги дітям , що потребують надання екстреної 
медичної допомоги

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей старшого 
віку

Очікувані
результати:

Розмежування маршрутів пацієнтів та медичного персоналу за напрямками надання 
медичної допомоги;
покращення контролю за станом пацієнтів;
зменшення термінів надання медичної допомоги за рахунок підвищення її якості

Ключові заходи 
проекту:

Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні згідно з розробленою ПКД

Період здійснення: 3 (01/2017): До (12/2017):
Приблизна вартість 
проекту, тис. гри. 0 1 6460.0 І 1 6460,0
Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  5810,0 тис. грн. 
місцевий бюджет -  650,0 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Коментарі:



Номер і назва 
завдання:

6.1.1. Будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житлово- 
комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

Назва проекту: 6.165. Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, 
с.3веденівка Шаргородського району

Цілі проекту:
Створення сучасного освітнього закладу, що відповідає діючим вимогам і 
стандартам, в якому буде можливість проводити навчально-виховний процес на 
сучасному рівні.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Села -  Зведенівка, Ярове, Голинченці

Стислий опис 
проекту:

Реалізація проекту дозволить забезпечити відповідність шкільного приміщення 
діючим санітарно-гігієнічним вимогам, покращити умови навчання, проводити 
навчально-виховний процес на належному рівні, забезпечити рівний доступ до 
якісної освіти у сільській місцевості

Очікувані
результати:

Створення сучасного освітнього закладу в сільській місцевості, забезпечення 
відповідності шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам, 
покращення умови навчання, проведення навчально-виховний процес на належному 
рівні, забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості

Ключові заходи 
проекту:

Загально-будівельні роботи, зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, 
електромонтажні роботи, будівництво інженерних споруд водопостачання та 
енергетики, придбання меблів та обладнання, улаштування спортмайданчика, 
благоустрій та озеленення

Період здійснення: 3 (01/2017): До (12/2018):
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

2016 2017 і 2018 ! Разом
0 ] 3600,0 1 4401,0 | 8001,0

Джерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) -  7088,0 тис. грн.; 
місцевий бюджет -  913,0 тис. грн.

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

Відділ освіти Шаргородської райдержадміністрації; 
Зведенівська сільська рада

Коментарі:


