УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 508
20 грудня__ 2017 р.

27 сесія 7 скликання

Про Програму економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2018 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні“ та Закону України “Про державне
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку
України“, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт обласної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2017 рік взяти до
відома (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 13 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2016 року №220 “Про Програму економічного і
соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік”.
3. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Вінницької
області на 2018 рік (далі - Програма), що додається.
4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, спільно з
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади вжити
заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою
економічного і соціального розвитку області на 2018 рік.
5. Міським головам міст обласного значення, головам рад об’єднаних
територіальних громад області забезпечити виконання завдань, визначених
Програмою економічного і соціального розвитку області на 2018 рік.
6. 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 облас

Голова обласної Ради

зЬ ОЛІЙНИК

Додаток до рішення 27 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20
грудня 2017 року № 508
Звіт обласної державної адміністрації
про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2017 рік
20грудня 2016 року рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від №220
затверджено Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області
на 2017 рік (далі - Програма).
Програма розроблена структурними підрозділами обласної державної
адміністрації відповідно до реалізації Стратегії розвитку Вінницької області на
період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької
обласної Ради від 24.06.2015р. №893), в якій визначено ключові заходи, що
необхідно вжити для досягнення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у
2017 році.
Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення
єдиної державної регіональної політики розвитку області.Водночас,враховує
оптимальні способи сприяння сталості, соціальну інтеграцію, доступність і захист
довкілля з урахуванням збереження природних, культурних, історичних ресурсів
та надбань.
Головна мета повністю узгоджена з метою Стратегії - створити умови для
сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і
установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах
діяльності, розвитку міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва
для поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.
Досягнення поставленої мети здійснювалось через реалізацію пріоритетів у
визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення
обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області;
соціально-гуманітарна;
економічна;
природокористування
та
безпека
життєдіяльності людини, а також розвиток громадянського суспільства.
Основні показники, що характеризують економічний
та соціальний розвиток області
(за 9 місяців 2017 року до відповідного періоду минулого року):
- зростання надходжень до зведеного бюджету на 46,6%, в тому числі до
бюджету області (загальний і спеціальний фонди) - на 39,3%;
- надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних
громад зросли на 41,8%;
- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва збільшилися на 27,1%;
- збільшення обсягів промислового виробництва - на 7,8% (7 місце серед
регіонів України);
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- І місце серед регіонів України - за обсягом виробництва валової
продукції сільського господарства, по виробництву м’яса і молока, II місце - за
обсягом виробництва валової продукції на 1 особу;
- збільшення обсягів експорту товарів на 35,5% (3 місце серед регіонів
України);
- збільшення обсягів капітальних інвестицій на 34,5% (6 місце серед
регіонів України);
- збільшення роздрібного товарообороту області у порівнянних цінах - на
16,9% (2 місце серед регіонів України);
- індекс споживчих цін становить 109,5% (3 місце серед регіонів України);
- зростання номінальної середньомісячної заробітної плати за січеньвересень 2017 року - на 45,5% (8 місце серед регіонів України);
- І місце за кількістю наданих адміністративних послуг в Україні (11,4%
від загальної кількості послуг);
- III місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю
проведених електронних закупівель за результатами моніторингу сайту Рго7огго станом на 23.10.2017 р. економія коштів обласного та районних бюджетів склала
96,87 млн. грн., з яких майже 37 млн. грн., або 38% по допорогових закупівлях.
Ціль 1. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ.
Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і
територій області від можливих надзвичайних ситуацій.
Приведення у належний стан технічного стану захисних споруд
цивільного захисту.
Відповідно «Національного класифікатора надзвичайних ситуацій» в
області станом на 1 жовтня 2017 року зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій
(далі - НС):
- за рівнями - регіонального - 2, місцевого рівня - 1, об’єктового - 2;
- за характером - природного - 4,техногенного - 1.
Порівняно з 2016 роком, в якому було зареєстровано З НС, їх кількість
збільшилась на 60%.
Загальні збитки від наслідків надзвичайних ситуацій склали понад
94
млн.грн.
З метою попередження та прийняття рішень щодо ліквідації надзвичайних
ситуацій в області проведено 22 засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розглянуто 34 питання з метою
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій з обласного резервного фонду виділено 3,62 млн.
грн..
Головні зусилля були спрямовані на виконання завдань визначених у Плані
основних заходів цивільного захисту області на 2017 рік. Проведено низку
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навчальних заходів в районах та містах області таких, як командно-штабні
навчання та штабні тренування з ланками територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту.
За результатами виконання цих заходів досягнуто підвищення рівня
готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту до дій за призначенням в умовах мирного часу та на
особливий період.
В районах та містах обласного значення продовжується технічна
інвентаризація захисних споруд цивільного захисту, а саме: проведено
інвентаризацію 634 захисних споруд (76,2% від загальної кількості), укладено 6
угод на проведення технічної інвентаризації з установами бюро технічної
інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
Повністю завершено інвентаризацію захисних споруд в Вінницькому,
Жмеринському, Липовецькому, Оратівському та Піщанському районах, а також в
містах Козятині та Могилеві-Подільському.
Пріоритет

2.

Облаштування
об’єктів
підвищеної
небезпеки
автоматизованими
системами
раннього
виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх
виникнення, відповідно до вимог чинного законодавства

З метою поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до обласної Комплексної
програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017- 2021 роки проведено закупівлю
майна та обладнання, а саме:
дві дизель електростанції потужністю 15 та 100 кВт;
занурюваного дренажного насоса.
З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаною з
зсувами на території Ямпільського району розроблено проектно-кошторисну
документацію на проведення капітального ремонту захисної дамби урочища
«Панасова» протяжність 4 км, с. Велика Кисниця Ямпільського району.
Пріоритет 3.

Укріплення державного кордону та рубежів оборони,
удосконалення територіальної оборони та зміцнення
правопорядку на території області

В умовах проведення антитерористичної операції на сході України обласна
державна адміністрація впродовж 2017 року докладала максимум зусиль у
вирішенні питань зміцнення обороноздатності області та держави.
З метою ефективної реалізації державної політики з питань оборонної
роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян,
виконання відповідних завдань Президента, Уряду України проводилось
виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької
області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність
влади та громад», в якій чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з
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питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту
прав та свобод громадян.
На виконання заходів цієї Програми, станом на 10 жовтня 2017 року, було
спрямовано 10,9 млн. грн., які використані на забезпечення участі військових
частин та підрозділів правоохоронних органів в антитерористичній операції на
сході України, а також на підготовку до участі у цій операції, на зміцнення
матеріально-технічної бази військових частин, підрозділів правоохоронних
органів, покращання побутових умов та умов несення служби особового складу.
Згідно з Указом Президента України, наказом начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено ряд
організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної оборони
області.
Прийнято участь в організації та проведенні ряду командно-штабних
навчань та тренувань з територіальної оборони, за результатами яких:
- підвищено рівень бойової готовності сил та засобів територіальної
оборони області;
- вдосконалено навички особового складу суб’єктів територіальної оборони
в практичному виконанні завдань територіальної оборони, організації взаємодії та
їх спільних дій;
- вдосконалено (набуто) навички з володіння ввіреного озброєння та
військової техніки, виконання функціональних завдань;
- практично відпрацьовано управління діями сил територіальної оборони в
ході виконання завдань територіальної оборони.
В 2017 році особлива увага приділялась шефській допомозі над військовими
частинами та правоохоронними органами, які розташовані на території області, в
першу чергу тим, які беруть участь в антитерористичній операції на сході
України.
Станом на 17 жовтня 2017 року з обласного бюджету спрямовано 10,9 млн.
грн., зокрема:
1) на оборону:
- військовій частині А1619 (колишня В4050) м. Гайсин, яка безпосередньо
перебуває на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на
сході України, виділено 293 тис. грн.;
- обласному військовому комісаріату виділено кошти у сумі 500 тис. грн.,
які були спрямовані на здійснення перевезень громадян, які уклали контракт на
військову службу до навчальних центрів МО України; вдосконалення системи
зв’язку в структурі обласного військового комісаріату та інші;
- військовій частині А1119 м. Калинівка - 400 тис. грн., які спрямовані на
закупівлю систем та пристроїв нагляду та охорони (автоматичні турнікети для
управління доступу до технічної території, відеокамери спостереження тощо);
апаратури для відеозабезпечення та відеовідтворення; комп’ютерного
обладнання; проведення поточного ремонту приміщень казарм для особового
складу підрозділів, що здійснюють охорону та оборону військової частини;
- військовій частині А2656 - 100 тис. грн., які були використані для
проведення поточного ремонту та обладнання вартового приміщення; здійснення
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комплексу заходів, щодо відновлення та належного утримання казарменожитлового фонду, солдатської їдальні.
- військовій частині Національної гвардії України 3028 - 2,31 млн. грн., які
спрямовані на створення належних умов щодо підвищення боєготовності
військових частин та їх готовності до захисту території і забезпечення
правопорядку, ефективного виконання завдань з охорони громадського порядку;
- військовій частині Національної гвардії України 3008 - 870 тис. грн., які
спрямовані на проведення капітального та поточного ремонтів військової
частини;
- військово-медичному клінічному центру Центрального регіону - 450 тис.
грн. для створення належних умов для лікування та реабілітації
військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної
операції на сході України;
- Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку (ВСП) 110 тис. грн. для облаштування приміщень гауптвахти зонального відділу ВСП у
м. Вінниці та кімнати тимчасового затримання військовослужбовців Гайсинського
відділення Вінницького зонального відділу ВСП згідно з нормативними
документами та Європейськими стандартами;
- КЕВ м. Вінниця- 900 тис. грн. для здійснення комплексу заходів щодо
забезпечення проведення капітального ремонту казарми військової частини А1619
(колишня В4050) м. Гайсин;
2) на охорону кордону:
з метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону та
забезпечення заходів, пов’язаних з охороною державного кордону, була надана
допомога в сумі 950 тис. грн. Могилів-Подільському прикордонному загону;
3) на правоохоронну діяльність:
- Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області були
виділені кошти у сумі 2 млн. 350 тис. грн., які використано для:
виконання заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ
України відповідно до європейських стандартів та зміцнення підрозділів
новоствореної Національної поліції України у Вінницькій області, для чого
придбано комп'ютерну техніку для обладнання ситуаційного центру з метою
забезпечення оперативного управління силами та засобами поліції;
придбання запасних частин та проведення поточного ремонту службового
автотранспорту на спеціалізованих станціях технічного обслуговування;
придбання автобусу Ford Transit для забезпечення діяльності оперативних
груп ГУНП у Вінницької області.
- Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області виділено 1,55
млн. грн. Зазначені кошти використано для придбання паливно-мастильних
матеріалів, комплектуючих до автомобільної, у тому числі спеціальної техніки,
що може бути задіяна в АТО та використовується для проведення (за планами
координаційної групи Антитерористичного центру (АТЦ) при УСБУ) тактикоспеціальних та командно-штабних навчань і тренувань з антитерористичної
тематики; придбання військового майна та інших матеріально-технічних
цінностей для потреб оперативно-службової діяльності регіональної оперативної
групи УСБУ, що діє в районі проведення антитерористичної операції; та інше.
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Пріоритет 4. Облаштування пунктів пропуску через державний кордон в
межах Вінницької області
З метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону була
надана суттєва допомога Могилів-Подільському прикордонному загону, який за
рахунок коштів, що були йому спрямовані в сумі 950 тис. грн., провів:
закупівлю будівельних та інших матеріалів (устаткування) для
облаштування службових будівель і споруд управління прикордонного загону та
підпорядкованих підрозділів охорони державного кордону, а саме:
мобільної прикордонної застави та інших приміщень (казарм) управління
прикордонного загону (для розміщення особового складу);
пункту медичної допомоги (для надання медичної допомоги особовому
складу та приведення приміщень до встановлених вимог МОЗ);
боксів зберігання автомобільної техніки;
їдальні прикордонного загону (для забезпечення належного харчування
особового складу та військовослужбовців строкової служби);
кімнати бойової слави (для відновлення музею історії формування
прикордонного загону);
новоствореного відділу прикордонної служби «Цекинівка» (для належного
функціонування підрозділу та забезпечення заходів, пов’язаних з охороною
державного кордону).
Крім того проведено закупівлю:
4-х кондиціонерів для облаштування місць несення служби прикордонних
нарядів в пунктах пропуску через державний кордон,
майна зв’язку для забезпечення стійкого зв’язку та роботи технічних засобів
з метою своєчасного реагування на обстановку на державному кордоні,
безпілотного літального апарату (БПЛА) «Phantom 4 Pro» та аксесуарів до
нього (для забезпечення контролю за обстановкою та оперативного реагування на
зміни в обстановці),
матеріалів, інструментів і запчастин до інженерної техніки (для інженерного
облаштування державного кордону та нарощення фортифікаційних загороджень
на загрозливих напрямках),
запасних частин та матеріалів для здійснено поточного ремонту озброєння
та військової техніки загону.
Для забезпечення заходів, пов’язаних з охороною державного кордону, за
рахунок виділених коштів, розгорнуто локально-обчислювальну мережу та
підсистему відео спостереження в підрозділах охорони державного кордону.
Проведено поточний ремонт на лініях та засобах зв’язку.
Ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація
співпраці у сфері освіти і науки
В області станом на 1 жовтня 2017 року функціонує 799 дошкільних
навчальних закладів, в яких навчально-виховний процес забезпечують 5458
педагогічних працівників.
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Впродовж 2016-2017 років поновили роботу 20 ДНЗ, з них 1 новобудова.
Кількість дітей охоплених дошкільною освітою зросла з 56,3 до 56,6 тис. Рівень
охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільними навчальними закладами становить
85,4%, а дітей 5-ти річного віку - 90%.
Рівень охоплення дітей від 3 до 6 років різними формами освіти становить
95,3%, а дітей 5-ти річного віку - 100%.
Станом на 1 вересня 2017 року в області функціонує 860 - загальноосвітніх
навчальних закладів, в яких навчається 155,5 тис. учнів. Станом на 15.09.2017
року в області утворено 24 об’єднані територіальні громади, в яких визначено 9
опорних шкіл з 22 філіями.
З 01.09.2017 р. в області розпочато пілотне впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти Нової української школи. Учасниками
Всеукраїнського експерименту є 4 загальноосвітні навчальні заклади, учасниками
обласного - 8 шкіл (10 класів).
Станом на 1 жовтня 2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах
навчається 849 учнів - вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим,
Донецької та Луганської областей; відвідують дошкільні навчальні заклади 302
вихованці.
Всього в області нараховується 7542 випускники 11 класів, що на 364
менше в порівнянні з минулим роком та 13936 випускників 9 класів.
За підсумками участі в ЗНО - 2017 з’ясовано, що учасників на 1,5 тис
менше, у порівнянні з 2016 роком (10 368 осіб в 2016; 8950 в 2017), оскільки
продовжено термін дії сертифікатів 2016 року (випускники минулих років не
складають повторно ЗНО, а можуть вступати до ВНЗ за сертифікатами минулого
року).
Протягом квітня-травня 74 переможці III етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь у IV етапі, де вибороли 29 призових місць (6 дипломів І
ступеня, 5 - II ступеня та 18 - III ступеня).
18.05.2017 р. проведено свято-зустріч з обдарованою молоддю та їх
наставниками «Таланти Поділля- 2017». Вручено 685 премій на суму 351 тис. грн.
(371 учень, 314 учителів).
Закладами професійно-технічної освіти випущено та направлено для
працевлаштування на підприємства, установи і організації 6135 кваліфікованих
робітників та «молодших спеціалістів». Отримали кваліфікацію із двох і більше
професій, що сприяє їх працевлаштуванню, 4602 випускники. Станом на
01.10.2017 р. працевлаштовані за професією 4729 випускників (77%),
продовжують навчання у вищих навчальних закладах 562 (9%), не
працевлаштовані - 764 (12%). Працевлаштування випускників продовжується.
Формування обсягів регіонального замовлення на 2017 рік професійнотехнічними навчальними закладами здійснено відповідно до укладених договорів
із замовниками кадрів за напрямами економічної діяльності. Відділом
професійно-технічної освіти матеріали узагальнено та деталізовано у розрізі
кожного навчального закладу, професій та напрямків економічної діяльності.
Відповідні пропозиції погоджені Регіональною експертною радою
(протокол №112 від 31.01.2017 року) та громадською дорадчою комісією
(протокол №15 від 13.01.2017 року). Обсяги складають 6110 кваліфікованих
робітників із 17 напрямів підготовки, фактично зараховано - 5113 осіб (83%) та
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136 «молодших спеціалістів» із п’яти спеціальностей, фактично зараховано -101
(74% до плану).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року
№818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення,
підготовка за якими здійснюється за кошти держаного бюджету», на підставі угод
із підприємствами і організаціями, підготовлено проект державного замовлення з
професій, фінансування підготовки яких здійснюватиметься із державного
бюджету, а саме: «Верстатник широкого профілю», «Бджоляр», «Монтер колії»,
«Помічник машиніста електровоза». За планом всього - 220 осіб. Станом на
30.09.2017 р. до ПТНЗ області за вище перерахованими професіями прийнято на
навчання 181 учень. Із державного бюджету фінансуються 4 центри при
установах виконання покарань. Проект плану державного замовлення на 2017 рік
для них - 300 осіб. Державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників
станом на 01.10.2017 року виконано на 92,5%. Обсяг та напрямки підготовки
відповідають зазначеним в угодах.
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників в області
працюють навчально-виробничі центри.
За підтримки будівельної галузі Фонду ім. Ебергерда Шьока (Німеччина),
створено сучасний навчально-виробничий комплекс для підготовки професії
«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань».
На базі ВХПТУ №5 м. Вінниці здійснено підготовлено сучасну навчальновиробничу базу для підготовки з професії «Монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування», на що із державного бюджету виділено 699 тис. грн.
Між Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, ВПУ №7
м.Вінниці та ТОВ «Снєжка-Україна» підписано трьохсторонній договір про
підготовку робітничих кадрів будівельного профілю з використанням сучасних
технологій. У даний час ТОВ «Снєжка-Україна» поставлено матеріали, а ВПУ №7
м. Вінниці здійснюється ремонт та переобладнання приміщень майстерень та
навчальних аудиторій.
З метою підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на новій
сучасній сільськогосподарській техніці та підвищення кваліфікації майстрів
виробничого
навчання
за
професією
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва» на базі ДНЗ «Гущинецьке професійнотехнічного училище» діє навчально-виробничий комплекс «Щедра нива».
На базі Вінницького вищого професійного училища сфери послуг діє
навчально-виробничий центр з підготовки кваліфікованих робітників за
професією «Швачка. Кравець. Закрійник ».
Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних
видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у
загальноосвітніх навчальних закладах
На 2017 рік заплановано проведення робіт по дооснащенню газових
котелень котлами на альтернативних видах палива у 33 закладах освіти на суму
20,5 млн. грн. та по виведенню котелень з підвальних приміщень у 15 закладах,
вартість робіт становить близько 16 млн. грн.
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Станом на 01.10.2017р. завершено роботи по переведенню 12 газових
котелень на альтернативні види палива на суму 2,8 млн. грн. (Калинівський район
- 2, Хмільницький- 2, Теплицький -6).
Роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень завершено на 3-х
об’єктах на загальну суму 3,4 млн. грн. (Крижопільський район - 1, Ямпільський
район - 2). Продовжуються роботи ще на 10 об’єктах.
Пріоритет 3. Створення сучасних навчальних програм та подальше
покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
На базі ВХПТУ №5 м. Вінниці створено сучасну навчально-виробничу базу
для підготовки спеціалістів з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування», з державного бюджету виділено 699 тис. грн..
За підтримки будівельної галузі Фонду ім. Ебергерда Шьока (Німеччина),
створено сучасний навчально-виробничий комплекс для підготовки професії
«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань».
На здійснення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів
професійно-технічної освіти всього профінансовано 5816 тис. грн., у тому числі з
обласного бюджету - 1510,8 тис. грн., з бюджету м. Вінниці - 38,3 тис. грн., із
спеціального фонду - 4266,9 тис. грн.. Для підвищення енергозбереження замінені
вікна приміщень (повністю або частково) 11 професійно-технічних навчальних
закладів, на які використано 324,7 тис. грн. бюджетних та 1098,5 тис. грн.
позабюджетних надходжень. Відремонтовано 4647 кв. м. дахів на суму 1635,4 тис.
грн., у тому числі 1430,2 тис. грн. бюджетних коштів. Стовідсотково
відремонтовані котельні.
У 2017 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти з
різних джерел фінансування залучено 169,078 млн. грн., в тому числі:
- державний бюджет —62,2 млн. грн.
- місцевий бюджет - 56,3 млн. грн.
- позабюджетні кошти - 50,6 млн. грн.
Станом на 01.10*2017 року капітально відремонтовано:
- у 155 школах замінено 1841 вікон;
- у 18 школах утеплено фасади;
- у 40 школах відремонтовано та утеплено дахи;
- у 56 закладах відремонтовано системи опалення;
- у 22 закладах замінено котли на більш сучасні та модернізовані;
- у 58 закладах замінено 218 дверей;
- відремонтовано 2,1 км. теплових мереж.
За період підготовки до нового навчального року в усіх дошкільних
навчальних закладах області проведено поточні та капітальні ремонти.
Протягом літнього періоду 2017 року в 60 ДНЗ були проведені капітальні
ремонти, обладнано спортивні майданчики в 14 ДНЗ, утеплено стіни у 22 ДНЗ
ремонт покрівель та утеплення дахів - 28 ДНЗ.
Оновлено обладнання харчоблоків у 135 ДНЗ. Придбано м’який інвентар у
221 ДНЗ, спортивне обладнання - у 116 ДНЗ, технологічне обладнання на
харчоблоки - у 135 ДНЗ, тощо.
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За кошти уряду Японії за програмою «Кусаноне» в м. Ямполі
відремонтовано приміщення двох дошкільних закладів на суму 54,6 тис. дол.
СІЛА.
Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності високоспеціалізованої і
високотехнологічної медичної допомоги (ІП рівень).
Медична допомога населенню області надається мережею лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров'я районного та обласного
підпорядкування.
Стаціонарну допомогу населенню надають 50 лікарняних закладів, у тому
числі обласна лікарня ім. М. І. Пирогова, обласна дитяча клінічна лікарня, 6
міських лікарень, міська лікарня швидкої допомоги, обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни, 9 спеціалізованих лікарень, 3 лікарні інтенсивного лікування, 5
лікарень планового лікування, 19 центральних районних лікарень, 2 пологових
будинки, 2 психіатричні лікарні. А також 8 диспансерів.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 40
закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), до складу яких входять
325 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 835 фельдшерськоакушерських пунктів (ФАП), 35 поліклінік у складі лікарняних закладів, 8
диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік.
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» за 9 місяців 2017 року на рівні об’єднаних територіальних громад в
області створено 7 нових закладів первинної медико-санітарної допомоги (Центр
ПМСД Іллінецької міської ради, Калинівський міський медичний центр ПМД,
Центр ПМСД Студенянської сільської ради Піщанського району Вінницької
області, Немирівський міський Центр ПМСД, Чернятинська головна амбулаторія
загальної практики сімейної медицини Северинівської сільської ради,
Томашпільський селищний центр ПМСД, Центр ПМСД Джулинської сільської
ради Бершадського району Вінницької області).
Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв, 2 будинки дитини, 5 інших
закладів.
Потужність ліжкового фонду області на 01.10.2017 року складає 10 463
ліжка. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових стаціонарів
загалом по області становить 65,6 на 10 тисяч населення.
За рахунок приведення мережі закладів охорони здоров'я до діючих
нормативів, зменшилась кількість понаднормованих стаціонарних ліжок, що
дозволило більш раціонально використовувати бюджетні кошти, та спрямувати їх
на покращення забезпечення населення медикаментами, а лікувальнопрофілактичні заклади області медичним обладнанням, м’яким інвентарем, та
забезпечити використання енергозберігаючих технологій.
За 9 місяців 2017 року у Вінницькій області зареєстровано сталу динаміку
коефіцієнтів народжуваності (на рівні 6,8%) та загальної смертності (в межах
11,5%). Відбулось збільшення рівня малюкової смертності з 6,1 до 6,3 на 1000
народжених живими, за 9 місяців 2017 року народилось на 700 дітей менше ніж за
9 місяців 2016 року. На першому місці в її структурі знаходяться перинатальні
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стани (40,0%), на другому— вроджені вади розвитку (25,7%). Перинатальна
смертність з початку року склала 8,9%о проти 7,9%о у 2016 році.
Аналіз показників захворюваності населення області свідчить про її
стабілізацію. За 9 місяців 2017 року порівняно з 2016 роком рівень загальної
захворюваності склав 16662,4 проти 16661,3 на 10 тис населення області.
Первинна захворюваність населення реєструється на рівні 4882,7 на 10 тис.
населення, що загалом відповідає рівню 2016 року - 4881,6 на 10 тис. населення.
Структура захворюваності упродовж останніх років залишається стабільною.
Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», для
підвищення рівня якості та доступності екстреної медичної допомоги до найбільш
віддалених населених пунктів області, створено територіальне медичне
об’єднання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році виконано будівельних
робіт в закладах первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної
допомоги на суму 72,1 млн. грн., у тому числі:
- на первинному рівні надання медичної допомоги проведено ремонтні
роботи в 50 закладах, загальна вартість виконаних робіт складає 2,1 млн. грн., у
тому числі повністю завершено ремонти в 26 закладах (10 амбулаторій та 16
фельдшерських пунктів);
- на вторинному рівні надання медичної допомоги виконано ремонтні
роботи на суму 16,1 млн. грн.
Після проведення капітального ремонту відкрито:
- дитяче відділення Погребищенської центральної районної лікарні,
загальна вартість виконаних робіт - 425,0 тис. грн.,
- відділення екстреної медичної допомоги Калинівської центральної
районної лікарні, загальна вартість виконаних робіт - 800,0 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт кабінет функціональної діагностики та
першого поверху поліклініки Ладижинського територіального медичного
об’єднання, вартість виконаних робіт - 1032,4 тис. грн., проведено капітальний
ремонт системи опалення хірургічного відділення Липовецької центральної
районної лікарні - 107,6 тис. грн.
Відремонтовано
внутрішню
систему
водопостачання
приміщень
Оратівської центральної районної лікарні вартість виконаних робіт - 322,0 тис.
грн. та відкрито після капітального ремонту терапевтичне відділення лікарні,
загальна вартість робіт - 1000,0 тис. грн. (позабюджетні кошти).
На даний час проводяться роботи з реконструкції тепломережі Немирівської
центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт - 846,27 тис. грн.,
капітального ремонту отоларингологічного відділення Вінницької центральної
районної лікарні - 12253,55 тис. грн., капітального ремонту патологоанатомічного
відділення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування, вартість
виконаних робіт - 134,95 тис. грн.
Розпочато реконструкцію приміщення педіатричного відділення Барської
центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт - 448,1 тис. грн.,
реконструкція харчоблоку Могілів-Подільської окружної лікарні інтенсивного
лікування, вартість виконаних робіт - 370,0 тис. грн., проходить реконструкція
полового відділення Шаргородської центральної районної лікарні, вартість
виконаних робіт - 932,2 тис. грн.
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Проводиться капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на території
Барської центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт - 545,3 тис. грн.
Продовжується будівництво поліклініки в смт Теплик, вартість виконаних
робіт - 3209,1 тис. грн.
На третинному рівні надання медичної допомоги проведено ремонтних
робіт на загальну суму 53,9 млн.грн., у тому числі:
відкрито після проведення реконструкції гінекологічне відділення
Вінницького обласного онкологічного диспансеру; виконання ремонтних робіт в
2017 р. - 435,209 тис. грн.; загальна вартість будівельних робіт склала 5,7 млн.
грн., з яких 4,7 млн. грн. було виділено із Державного фонду регіонального
розвитку та 1,0 млн. грн. із обласного бюджету;
розпочата реконструкція урологічного відділення Вінницького обласного
онкологічного диспансеру, вартість виконаних робіт - 644,0 тис. грн.;
реконструкція з прибудовою частини приміщень будівлі радіологічного
відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, вартість
виконаних в поточному році робіт - 238,0 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт кабінетів поліклініки та інших приміщень
обласної клінічної дитячої лікарні, вартість виконаних робіт - 480,0 тис. грн.,
капітальний ремонт благоустрою території Тульчинського обласного будинку
дитини, вартість виконаних робіт - 111,0 тис. грн.
Продовжуються реконструкція легеневого відділення № 2 та капітальний
ремонт легеневого відділення № 3 обласного спеціалізованого територіального
медичного об’єднання «Фтизіатрія», загальна вартість виконаних робіт - 3805,1
тис. грн., капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та інших приміщень
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, вартість виконаних робіт 1100,0 тис. грн.; реконструкція, реставрація міжобласного центру судовопсихіатричної експертизи, вартість виконаних робіт - 420,9 тис. грн., капітальний
ремонт електричних мереж в підвальних приміщеннях Вінницької обласної
психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка, вартість виконаних робіт 216,9 тис. грн.
Виконуються роботи по утепленню фасадів корпусів "А" і "Б” та
капітальний ремонт огорожі території обласного спеціалізованого будинку
дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки.
Загальна вартість виконаних робіт складає 1252,56 тис. грн.
Продовжується реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу
лікувально-діагностичного відділення Хмільницької обласної фізіотерапевтичної
лікарні, вартість виконаних робіт - 422,1 тис. грн..
Проводиться капітальний ремонт фасадів та покрівлі гематологічного
відділення (корпус №14), капітальний ремонт фасадів лікувального корпусу №17
обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, загальна вартість виконаних робіт 2340,37 тис. грн.
Завершено будівництво першої черги хірургічного корпусу обласної
клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.
У 2017 році проводиться:
реконструкція урологічного відділення Вінницького обласного
онкологічного диспансеру - 8,7 млн. грн., в тому числі з Державного фонду
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регіонального розвитку —7,8 млн. грн. та 0,9 млн. грн. із обласного бюджету.
Станом на 29.09.2017 р. освоєно —644,0 тис. грн. коштів обласного бюджету.
продовжується реконструкція приміщень відділення легеневого
туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого
територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» —4,7 млн. грн., в тому числі з
державного фонду регіонального розвитку - 4,2 млн. грн. та 0,5 млн. грн. із
обласного бюджету. Станом на 29.09.2017 р. освоєно - 800,0 тис. грн. коштів
державного фонду регіонального розвитку та 467,3 тис. грн. —коштів обласного
бюджету.
Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної
патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку
«Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької
області, яка направлена на покращення медичної допомоги
хворим із серцево-судинною патологією»
Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є
реалізація субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької
області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевосудинною патологією».
В рамках запровадження будівництва Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології укладено договір з
Іспанською інжиніринговою консалтинговою компанією ЕРТІБА на супровід
будівельно-монтажних робіт на суму 681 тис. дол. США.
Загалом, Центром здійснено 606 коронарографії, з яких 52,3% невідкладних
(ургентних), операцій стентувань - 358, з яких 67,9% невідкладних (ургентних).
Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги паліативним
пацієнтам
та
покрокове
упорядкування
діяльності
стаціонарного сектору у Вінницькій області
Надання паліативної допомоги у стаціонарі дорослим забезпечує відділення
паліативної допомоги на 30 ліжок в міській клінічній лікарні №3 м. Вінниця та
відділення паліативної допомоги на 10 ліжок на базі лікарні у с. Уланів,
Хмільницького р-ну. До спеціалізованої медичної допомоги відносяться 4 ліжка
паліативної допомоги на базі Вінницького обласного Центру профілактики та
боротьби зі СШДом та Козятинська обласна туберкульозна лікарня, на ЗО ліжок,
яка функціонує, як заклад для паліативного лікування хворих на
мультирезистентний туберкульоз.
З травня 2016 року функціонує виїзна бригада паліативної допомоги
дитячому населенню Вінницької області на базі обласної дитячої клінічної
лікарні.
Також, на базі обласної дитячої клінічної лікарні функціонує «Гаряча лінія»
для населення з питань паліативної допомоги дітям та виїзна бригада паліативної
допомоги дитячому населенню Вінницької області. Мета — наближення
паліативної допомоги дитячому населенню області, організація та надання
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консультацій з питань паліативної допомоги родині,
спеціалістів за місцем проживання паліативного хворого.

організація виїздів

Пріоритет 7. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення
населення області, в тому числі тимчасово розселених
громадян-вимушеиих переселенців з Донецької і Луганської
областей, АР Крим та м. Севастополя.
В області проживає 7670 сімей (11679 осіб) переселених громадян, які
офіційно зареєстровані в Єдиній базі переселених громадян, з них: 415 сімей (788
осіб) з АР Крим та 7255 сімей (10891 особа) зі Сходу.
Переселені громадяни мешкають в приватних будинках 27 районів та 6 міст
обласного значення, в тому числі: 3 сім’ї (14 осіб) - в м. Вінниця, вул.
Р.Скалецького,33, 42 сім’ї (133 особи) - в гуртожитку с. Нова Гребля,
Калинівського району, 10 сімей (16 осіб) - в с. Заболотне, Крижопільського
району, 8 сімей (11 осіб) - в готелі для тимчасового перебування спортсменів на
час змагань м. Жмеринка (вул. Училищна, 9).
За отриманням соціальних виплат та пенсій звернулось 8179 осіб, з яких
7635 особам проводяться виплати.
Органами соціального захисту населення за період проведення
антитерористичної операції обліковано 11825 сімей (14800 осіб), які
перемістилися до Вінницької області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з
тимчасово
окупованої
території
України
та
районів
проведення
антитерористичної операції».
Для призначення щомісячної адресної допомоги звернулося 21498 сім’ям (з
них - звернулось вперше 8486 сімей, на наступний шестимісячний термін - 13012
сім’ям), з них, 20171 сім’ям вказана допомога призначена та виплачена на суму
153,3 млн. грн.(сума виплачених коштів з початку року становить 32,1 млн.грн.),
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №
505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово
окупованої
території
України
та
районів
проведення
антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг».
В Реєстрі житла для тимчасового проживання переселених осіб Вінницької
області зареєстровано 1 об’єкт приватного помешкання для 3 осіб.
Пріоритет

8.

Соціальна
підтримка
та
пенсійне
забезпечення
військовослужбовців, які брали участь в АТО на Сході
країни, сімей військовослужбовців, що загинули під час
проведення АТО на Сході України, а також сімей героїв
Небесної Сотні з Вінниччини.

Рішенням 7 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року
№123 затверджено «Обласну комплексну цільову програму підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих)
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учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки».
Станом на 01.10.2017 року у Вінницькій області, з числа осіб, які
перебували в зоні проведення антитерористичної операції, статус учасника
бойових дій отримали 13528 осіб, інваліда війни - 337 осіб, учасника війни - 20
осіб.
З початку проведення антитерористичної операції із числа уродженців
Вінницької області, які безпосередньо брали участь у проведенні
антитерористичної операції 209 загиблих. З них: 141 військовослужбовець загинув, 62 - померло, 6 - родин загиблих, які переїхали на постійне місце
проживання у Вінницьку область.
З
військовослужбовці з числа уродженців Вінницької області зникли
безвісти.
Сім’ям 194 загиблих встановлений статус «Члена сім’ї загиблого» та видано
336 посвідчень і 61 довідку неповнолітнім дітям, які дають право на користування
пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
184 сім’ям загиблих осіб виплачена одноразова матеріальна допомога з
обласного бюджету на суму 5,88 млн. грн.
697 осіб отримали поранення та захворювання (з них 620 осіб - поранення,
77 осіб - захворювання) під час проведення антитерористичної операції в східних
областях України.
614 особам, які отримали поранення, виплачена грошова допомога з
обласного бюджету на суму 6,45 млн. грн.
Путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 127 учасників
антитерористичної операції.
За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 25 дітей - в УДЦ
«Молода Гвардія», 18-в МДЦ «Артек».
За ініціативи облдержадміністрації 9 вдів і 11 дітей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції вперше оздоровлювались за рахунок
коштів обласного бюджету у клінічному санаторії «Авангард» м.Немирів, в ході
якого для них було організовано екскурсії на фабрику «Рошен», зоопарк, музей
Військово-повітряних сил, фонтан «Рошен».
Організовано поїздку 34 дітей (22 - діти загиблих, 22 - діти інвалідів,
учасників АТО) (з 04 по 19 серпня 2017 року) до Ліберецького краю (Чехія).
Перебування дітей забезпечувалось коштом приймаючої сторони, а транспортні
витрати та відрядження профінансовано з обласного бюджету.
На запрошення Маршалека Свєнтокшистського воєводства 20 дітей, батьки
яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції в
східних областях України здійснили поїздку до м.Кельце Сьвєнтокшиського
воєводства Республіки Польща (з 24 серпня по 01 вересня 2017). На відпочинок
до Польщі діти зазначених вище категорій традиційно відправляються третій рік
поспіль.
Проведено другий «Літній наметовий табір сімейного розвитку для
учасників АТО та їх сімей» (с. Рибаче, Літинського району), а саме 4 табірних
зміни для 80 учасників антитерористичної операції та їх сімей .
Відповідно до бюджетної програми КПКВК 2505150 «Заходи із
психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
15

антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної
операції
санаторно-курортним
лікуванням»
курс
психологічної реабілітації пройшли 56 осіб з числа учасників антитерористичної
операції, професійну адаптацію - 192 учасника антитерористичної операції.
З метою оперативного вирішення житлово-побутових проблем, станом на
17.10.2017 року, в черзі на отримання житла перебуває — 17 сімей загиблих та
поранених військовослужбовців, з них:
13 сімей отримали грошову компенсацію за належні для отримання жилі
приміщення;
4 сім’ї очікують виділення коштів.
Водночас, надано допомогу учасникам АТО та жителям звільнених від
терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей на загальну суму
37,2 млн. грн., саме: бронежилети - 1809 штук, шоломи - 837 штук, 3836 пар
взуття, технічні засоби -1636 одиниць, (в т.ч. автомобіль швидкої допомоги УАЗ 452 надано в оренду), продукти харчування - 3353 тони.
Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які
беруть учать у антитерористичній операції на Сході України.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» облдержадміністрацією проводиться системна
робота щодо забезпечення учасників антитерористичної операції земельними
ділянками, придатними для будівництва чи/або ведення сільського господарства.
Станом на 10.11.2017 року до Головного управління Держгеокадастру у
Вінницькій області та сільських, селищних, міських рад звернулося 13858
учасників антитерористичної операції з клопотанням про отримання земельних
ділянок. З них, 12035 громадян вже отримали накази про надання дозволів на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну
орієнтовну площу 15081,32 га для індивідуального садівництва, ведення
особистого селянського господарства та для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Разом з тим, 6691 учасникам антитерористичної операції підготовлено та
видано накази (рішення) про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу
8656,8494 га на території області для вищезазначених потреб.
Пріоритет

10.

Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, створення умов для всебічного
розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей
соціально вразливих груп.

Станом на 01.10.2017 року в області проживає 2470 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку
служб у справах дітей, з них 2272 дитини перебуває в сімейних формах
виховання, що складає 92,02% від загальної кількості дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування.
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Протягом 9 місяців поточного року 256 дітей вищезгаданої категорії
влаштовані в родини, а саме: 42 дитини були усиновлені, 165 влаштовано під
опіку, 49 влаштовано на виховання в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу. Станом на 01.10.2017 року в інтернатних закладах перебуває 6,8% дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На території області проживає 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із зони АТО та тимчасово
окупованої території та виховуються в сімейних формах виховання, з них 12 дітей
- в сім’ях опікунів (піклувальників).
В області функціонує три прийомні сім’ї з числа внутрішньо переміщених
осіб в с. Зарванці, Вінницького району (1 - прийомна дитина та 1- рідна); в м.
Хмільник (1 - прийомна дитина, 1- з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, 4 - рідних); в с. Погребище (3 -прийомних дітей, 4 рідних), які перебувають під соціальним супроводом районного та міського
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
В області здійснюється постійний контроль за дотриманням прав 76 дітей,
батьки яких загинули в ході антитерористичної операції в східних областях
України.
За оперативними даними 9 місяців 2017 року, 239 дітей набули статусу дітисироти, діти, позбавленої батьківського піклування, з них 193 -влаштовані в сім’ї
громадян України, що складає 80,8 %.
Однією з форм соціальної адаптації дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, є їх соціально-психологічної реабілітація у Вінницькому та
Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.
Протягом 9 місяців 2017 року у вищезазначених закладах перебувало 124
вихованця. На функціонування даних центрів станом на 01.10.2017 року з
державного бюджету використано 4433,1 тис. грн., спонсорської допомоги
отримано 53,1 тис. грн..
Продовжується координаційна робота щодо забезпечення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування житлом, в результаті - 8 дітей
вступили у право власності.
Пріоритет

11.

Покращення
інвалідністю.

якості

соціального

забезпечення

осіб

з

В системі соціального захисту населення Вінницької області функціонує 9
будинків-інтернатів розрахованих на проживання 2041 підопічного.
В усіх дитячих будинках-інтернатах створені молодіжні відділення для
проживання осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років.
В області діють 34 територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), один з яких створено в Немирівській міській ОТГ.
При територіальних центрах діють 101 структурний підрозділ, в т.ч. 35
відділень соціальної допомоги вдома, 13 відділень денного перебування, які
надають послуги соціальної адаптації, 24 відділення постійного проживання та 30
відділень надання адресної натуральної та грошової допомоги. Крім того, при 17ти територіальних центрах діють пункти прокату засобів реабілітації, при 5-ти
терцентрах створені Університети III віку, при 5-ти терцентрах діють
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мультидисциплінарні бригади, при 4-х терцентрах створені транспортні служби
по перевезенню осіб з інвалідністю.
Відсоток охоплення соціальними послугами в залежності від потреби
населення в цих закладах становить 82% (аналогічний період 2016 року - 59%).
Найкраще ця робота здійснюється в Мурованокуриловецькому (100%), м.Козятин
(100%), Барському (98%), Вінницькому (97%), Оратівському (96%), районах,
найнижчий показник в м.Жмеринка (61%) та Жмеринському районі (66%).
Вперше в області у цьому році запроваджено механізм соціального
замовлення послуг за рахунок бюджетних коштів. В травні місяці поточного року
проведено конкурс соціального замовлення послуг консультування. На сьогодні
надано 641 послугу на суму 49,7 тис. грн. До кінця поточного року планується
надати 1620 послуг на загальну суму 124 тис. грн.
Пріоритет 12. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення,
З початку 2017 року працевлаштовано 25,5 тисяч осіб, що на 3% більше
проти відповідного періоду минулого року (у 2016 році 24,7 тис. осіб).
Крім того зросла на 6,1% кількість роботодавців, які надали інформацію про
наявні вакансії та на 10% (або на 2705 одиниць) збільшилась кількість актуальних
вакансій поданих до центрів зайнятості області (загальна кількість вакансій
становила 29170 одиниць).
Зменшився дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Станом на
1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних (на 1
вересня 2016 р. - 13 осіб).
Станом на 1 вересня 2017 року на обліку служби зайнятості перебувало
16427 безробітних, що на 14,4% менше проти минулого року, з них - 14043 особи
отримували допомогу по безробіттю (на 13% менше ніж у відповідному періоді
минулого року).
З початку 2017 року роботодавці проінформували державну службу
зайнятості про заплановане вивільнення 2192 працівників,що у чотири рази
менше ніж у відповідному періоді минулого року.Серед осіб, попереджених про
вивільнення, понад 61% становлять працівники сфери державного управління,
обов’язкового соціального страхування, оборони, освіти та охорони здоров’я.
Пріоритет 13. Реалізація програм будівництва житла в області.
Що стосується державних програм доступного житла, в тому числі
здешевлення вартості іпотечного кредитування, реалізація яких була розпочата у
попередніх роках, то у зв'язку із внесенням змін до Державного бюджету України,
видатки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, були скорочені, що залишило можливість для
здійснення виплат по частковій компенсації громадянам, які уклали кредитні
договори з банками-учасниками Програми в попередні роки.
На даний час держава забезпечує виконання свої фінансових зобов'язань
щодо сплати 13% отриманих іпотечних кредитів. З початку поточного року
компенсовано 4,2 млн.грн..
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В області розроблена Комплексна регіональна програма пільгового
довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових
умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 24 сесії
обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №465. Програма спрямована на:
- створення сприятливих умов для розвитку будівельної галузі області;
- допомогу у вирішення житлової проблеми громадянам, потребуючим
поліпшення житлових умов;
- формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і
придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов.
Пріоритет 14. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації
української молоді, формування патріота і громадянина.
В області проживає майже 425 тис. осіб віком від 14 до 35 років, що
становить 26,6% від загальної кількості жителів області.
Державна молодіжна політика визначена одним із основних пріоритетів
державної політики та базується на необхідності повноцінного розвитку та
самореалізації молоді, що є однією із суспільних цінностей.
Налагоджено ефективну взаємодію з молодіжними громадськими
організаціями Вінниччини, які активно залучаються облдержадміністрацією до
підготовки та проведення різноманітних програм, акцій, заходів, навчальних
семінарів тощо.
Протягом 9 місяців 2017 року спільно з громадськими організаціями у сфері
молодіжної політики реалізовано 44 програм та заходів на загальну суму 1448,6
тис. грн., що становить 72% від загальної суми коштів, передбачених в обласному
бюджеті на заходи у сфері молодіжної політики у 2017 році.
17-18 лютого 2017 року спільно з Міською молодіжною організацією
«Станиця Вінниця Пласту - Національної скаутської організації України»
проведено краєзнавчі змагання з пішого мандрівництва. Участь взяли молоді
люди віком від 16 років, які змагались у двох заліках: пішохідний для любителів,
та пішохідний для професіоналів.
У червні-липні 2017 року до Дня молоді було проведено обласний
молодіжний табір форум “Вінниччина молодіжна” у якому велась інтерактивна
кількаденна гра, метою якої було опрацювання ключових напрямків реалізації
молодіжної політики в області
З метою створення сприятливих умов для творчого розвитку молоді,
проведено обласний дитячо-юнацький естрадний конкурс «Музична парасолька2017», Всеукраїнський пісенний фестиваль-конкурс «Золотий птах» для молоді з
обмеженими фізичними можливостями та VI Всеукраїнський фестиваль
«Вінницька студентська весна».
Для інтелектуального саморозвитку молодих людей проведено гру «Що?
Де? Коли?» для студентів вищих навчальних закладів та Всеукраїнський дебатний
турнір «Кубок Фенікса». Заплановано також проведення «Кубку області з
інтелектуальних ігор» та чергової гри «Що? Де? Коли?. Бізнес-ліга».
Пріоритет 15. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва
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Протягом трьох кварталів 2017 року облдержадміністрацією були
підтримані заходи: форум “Модель ПАРЄ”, табір з волонтерами EVS
“Imagemappingin Stina” на суму 25 тис. грн. В третьому кварталі започаткована
міжнародна освітньо-культурна акція “IT курс BEST”, однією з тем якої є
налагодження культурного, наукового та молодіжного співробітництва між
студентською молоддю Європи. Сума запланованих видатків складає 80 тис. грн.
Тема інтеграції України до Європейської спільноти була однією з ключових
на обласному таборі-форумі “Вінниччина молодіжна - ініціюй та дій”, участь в
якому взяло 172 представники з Вінницької області.
Пріоритет 16. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.
В області збережено мережу спортивних споруд. Всього на Вінниччині
станом на 01.10.2017 року функціонувало 4236 спортивних споруд, в тому числі:
37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 532 майданчики з
тренажерним обладнанням, 453 футбольних полів, 695 спортивних залів, 585
приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 163 стрілецьких тири та інші.
Продовжується капітальний ремонт плавального басейну в м. Жмеринка, в
тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку,
спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» України, реконструкція
Барської ДЮСІП, розробляється проектно-кошторисна документація на
реконструкцію спортивної бази обласної СДЮСШОР з веслування ім.
Ю.Рябчинської та обласного центру «Інваспорт», будівництво сучасного
футбольного поля з відповідною інфраструктурою на території Вінницького
гуманітарно-педагогічного коледжу.
Збудовано майданчики зі штучним покриттям в м. Гайсин, с. Сосонка
Вінницького району, с. Голубече Крижопілького району, багатофункціональний
спортивний майданчик в с. Ольгопіль Чечельницького району, в стадії завершення
будівництво стадіонів в ЗОНІ № 30, ЗОШ № 27 м. Вінниця та встановлення
спортивно-тренажерного обладнання та облаштування спортивних майданчиків
для ігрових видів спорту в ЗОШ № 4, розпочато будівництво спортмайданчика в
Чечельнику.
Обладнано нове приміщення для занять ушу в ДЮСШ «Десна», що
розташована в селі Стрижавка Вінницького району.
Відповідно до плану реалізації Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області упродовж 2017 року з Державного фонду
регіонального розвитку було виділено 9,0 млн. на будівництво та реконструкцію 5
спортивних об’єктів, в тому числі на:
1) продовження реконструкції спортивно-оздоровчого закладу «Юність» м.
Жмеринка, яку розпочато у 2016 році, 1,5 млн. грн.;
2) реконструкцію незавершеного будівництва «Районного спортивного
комплексу в м. Козятин - 3 млн. грн.;
3) будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в м.
Погребище - 1 млн. грн.;
4) будівництво спортивного комплексу в с. Іванів Калинівського району - 2
млн. грн.;
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5)
реконструкцію спортивного комплексу в м. Могилів-Подільський - 1,5
млн. грн.
Впродовж звітного періоду забезпечено функціонування 58 дитячоюнацьких спортивних шкіл, в яких займалися різними видами спорту 19591 юних
спортсменів.
За оперативними даними,протягом 9 місяців п.р. поточного в ДЮСШ
області олімпійськими видами спорту займалися 17799 юних спортсменів,
неолімпійськими видами спорту — 1650 учнів. У спортивних школах
функціонували 228 відділень з олімпійських та 195 з неолімпійських видів спорту.
Дитячо-юнацькі спортивні школи організовують навчально-тренувальний
процес на 92 власних спортивних спорудах. Зазначені заклади за 9 місяців 2017
року профінансовані в межах 60% до запланованої суми витрат на їх утримання
(запланована сума витрат - близько 85 млн. грн.).
Коштами обласного бюджету для обласних спортивних шкіл придбано
обладнання та інвентар на загальну суму 3152,9 тис.грн., в тому числі сучасний
катер, двигуни та човни (на суму 723,2 тис.грн.) для організації навчальнотренувального процесу та проведення змагань для обласної СДЮСШОР; приціл
оптичний, частини І приладдя для велосипедів, весла до байдарки і каное,
веслувальний тренажер, спортивний пістолет та гвинтівку, кульки пневматичні
(на суму 1368,6 тис.грн.) для ВШВСМ; дві цифрові електронні установки,
електронний тренажер гвинтівку та патрони для стрільби кульової КЗ ВО ДЮСШ
стрільби; спортивна форма, кубки, медалі (281,7 тис.грн.) та Інше.
В області забезпечено розвиток 94 видів спорту (30 - літніх олімпійських, 4—
зимових олімпійських, 60 неолімпійських видів спорту) та 17 видів спорту
інвалідів, що дало можливість до занять видами спорту залучити 24083 особи.
Встановлені та здійснюється виплата 11 щомісячних стипендій обласної
державної адміністрації і обласної Ради провідним спортсменам області, а також
15 стипендій ветеранам фізичної культури і спорту.
Спортсменами області на міжнародних змаганнях здобуто 75 медалей
різного ґатунку (26 золотих, 24 срібних, 25 бронзових) та 148 медалей на
всеукраїнських змаганнях (40 золотих, 47 срібних, 61 бронзову), підготовлено 167
- кандидатів у майстри спорту, 54 - майстрів спорту України та 3 майстри спорту
України міжнародного класу та 1 Заслужений майстер спорту України.
Впродовж звітного періоду в області проведено 305 обласних фінальних
змагань, в яких взяли участь понад 10 тис. осіб; 133 навчально-тренувальних
зборів; здійснено 294 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та
міжнародного рівнів (всеукраїнські - 234 та міжнародні - 60).
До складу національної збірної команди України на 2017 рік з літніх
олімпійських видів спорту зараховано 189 вінничан, в тому числі: основного
складу - 62, кандидатів - 56, резерву - 71 особа. З неолімпійських видів спорту 292 спортсмени, в тому числі 106 - основного складу, 115 - кандидатів, 71 резервного. Кількість членів національної збірної команди держави від
Вінницької області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної роботи
провідних тренерів області.
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В області створені тафункціонують 3 центри фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх», в тому числі Вінницький обласний, Ладижинський міський та
Дашівський Іллінецького району.
У 2017 році Вінницьким обласним Центром організовано та проведено
більше 100 різноманітних заходів, з яких найбільш масовими були: «Рух заради
здоров’я», обласні етапи Всеукраїнських масових спортивних та фізкультурнооздоровчих заходів у пришкільних та оздоровчих таборах, у місцях масового
відпочинку та проживання населення «Олімпійське літо» та «Школа плавання»,
«Мама, тато, я - спортивна сім’я», обласна спартакіада допризовної молоді,
обласні заходи «Козацькі розваги» та інші.
В області щорічно проводиться місячник благоустрою площинних
спортивних майданчиків та споруд «Спорт для всіх —спільна турбота».
Значна увага приділяється висвітленню діяльності центру в засобах масової
інформації. На сайті Вінницької облдержадміністрації регулярно висвітлюється
інформація про заходи проведенні центром «Спорт для всіх».
Вивчається питання щодо створення вищезазначених центрів у
новостворених об’єднаних територіальних громадах.
Станом на 01.10.2017 галузь фізичної культури та спорту з обласного
бюджету профінансовано у розмірі 57,2 млн.грн. що на 33,4% більше ніж у 2016
році.
Пріоритет 17. Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку
культури і мистецтва.
Діяльність галузі забезпечують 6 тис. 860 працівників, що залишається на
рівні відповідного періоду 2016 року.
Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 01.10.2017р.
складає 544,2 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільшився на 35,9% або на 143,8 млн. грн.. Уточний план асигнувань закладів
культури і мистецтв обласного підпорядкування складає 123,4 млн. грн., який
відповідно збільшився на 27,7% або на 26,8 млн. грн..
Протягом 9 місяців п. р. культурно-мистецькими та навчальними закладами
освоєно бюджетних асигнувань на загальну суму 382,1 млн. грн. бюджетних
коштів, що складає 70,2% від запланованої річної суми асигнувань.
Протягом 2017 року здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов праці,
ефективного використання комунального майна та енергоресурсів.
Станом на 01.10.2017 року проведено капітальні і поточні ремонти на 257
об’єктах закладів культури області на загальну суму 32,3 млн. грн.. Найбільше
проведено ремонтних робіт в закладах культури Липовецького (15) на суму 4,3
млн. грн., Гайсинського (27) на суму 3,9 млн. грн., Калинівського (9) на суму 2,2
млн. грн., Хмільницького (7) на суму 1,3 млн. грн., Барського (7) на суму 1,2 млн.
грн., Вінницького(5) на суму 1,0 млн. грн., Мурованокуриловецького (10) на суму
920,0 тис. грн. районах та в закладах культури м. Вінниці (10) на суму 10,6 млн.
грн..
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За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено капітальні ремонти та
перекриття дахів будинків культури і сільських клубів загальною площею понад
15 тис. кв. м. в Хмільницькому, Погребищенському, Крижопільському,
Гайсинському та інших районах. Здійснено утеплення фасадів клубних закладів
Немирівського, Липовецького, Калинівського районів.
Здійснено значний обсяг робіт із заміни енергозберігаючих вікон та дверей
в клубних закладах Жмеринського, Вінницького районів. Замінено газові котли
опалення на альтернативні твердопаливні в 3-х клубних та бібліотечних закладах
Гайсинського та в 4-х будинках культури Липовецького районів. Здійснено
реконструкцію системи опалення з встановленням нового твердопаливного котла
в Мурованокуриловецькій районній бібліотеці.
Відповідну роботу з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
проведено в закладах культури обласного підпорядкування. За рахунок коштів
обласного бюджету завершено будівництво електрокотельні (1,7 млн. грн.),
реконструкцію каналізаційної системи (520,0 тис. грн.) обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М.Садовського. Проводиться
робота з монтажу системи кондиціювання та вентиляції театру, на що
передбачено 5 млн. грн. за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку.
Ліквідовано аварійний стан східного порталу палацу Потоцьких в
м.Тульчині на суму 2,9 млн. грн. та проходить експертизу проектно-кошторисна
документація на реконструкцію входу основного корпусу Тульчинського
училища культури на - 220,0 тис, грн. з обласного бюджету.
Протягом січня - вересня 2017 року проведено близько 85 тис. культурномасових заходів, які відвідали понад 3,2 млн. глядачів. Організовано 94 конкурси і
фестивалі народного та сучасного мистецтва, учасниками яких стали більше
тисячі творчих колективів та понад 1900 окремих виконавців.
Серед них міжнародні: імені П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк,
національних культур «Всі ми діти твої, Україно!», всеукраїнське літературномистецьке свято сатири і гумору ім. С. Руданського, культурно-просвітницький
фестиваль «Жива історія: Вінниччина в роки Другої світової війни», конкурс
читців «Кобзар і Україна», X фестиваль народної творчості «Скарби Поділля» та
мистецький проект «Молодь за майбутнє України», присвячені 26-ій річниці
Незалежності України, та багато інших.
Визначною подією в мистецькому житті Вінниччини став І Міжнародний
фестиваль «ОРЕКАРЕБТ ТиЬСНУЫ», до участі у якому долучилися три
симфонічних оркестри з Києва, Львова та Вінниці, чотири хорові колективи,
понад 300 артистів з України, Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини та Чехії,
маестро-диригенти з Німеччини, СІЛА та Польщі. Відвідувачами проекту стали
більше 15 тисяч глядачів з України, Ізраїлю, Болгарії та Польщі.
Впродовж півріччя проведено близько 250 благодійних концертів,
різноманітних мистецьких акцій, спрямованих на підтримку українських бійців,
які перебувають в зоні АТО, демобілізованих та поранених. Триває співпраця
обласних театрів з громадськими організаціями, які допомагають соціальній
адаптації вимушеним переселенцям та дітям з сімей учасників АТО. Проведено 17
благодійних вистав, в т.ч. 2 - для учасників АТО та членів їх родин.
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Варто відзначити одну із важливих подій у мистецькому житті Вінниччини
—це створення симфонічного оркестру філармонії та презентація його в рамках
XV Міжнародного фестивалю ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк.
Реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів. В рамках виконання гранту
Європейського Союзу на пам’ятці архітектури України XVIII ст. палацу
Грохольських-Можайських завершено ремонтно-реставраційні
роботи
зовнішньої частини палацу на загальну суму 450,0 тис. грн. Виготовлено та
погоджено робочу документацію для проведення ремонтно-реставраційних робіт
на пам’ятках архітектури, «Башта та мури» комплексу Домініканського
монастиря та «Келії» Єзуїтського монастиря у м. Вінниці та інше.
Пріоритет 18. Розвиток туристичної галузі
В області затверджено Програму розвитку туризму у Вінницькій області на
2017 - 2020 роки, необхідність якої обумовлено створенням цілісної ефективної
системи підвищення рівня конкурентоспроможності туристичної галузі області на
внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, забезпеченням якості
національного туристичного продукту.
Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки
та соціальної сфери у Вінницькій області.
Область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та
зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий клімат, багатство флори і фауни, санаторно-курортне лікування
(курорт державного значення Хмільник), історико-культурний та туристичнорекреаційний потенціал, достатні людські ресурси, розвинуту мережу
транспортного сполучення, можливість авіасполучення (функціонують авіарейси
на Варшаву, Тель-Авів, Анталію та Шарм-Ель-Шейх).
Туристичні послуги у Вінницькій області надаються 68 суб’єктами
туристичної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), що на 7,9%
більше, ніж у минулому році.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної
спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та архітектури,
101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового мистецтва, 1 ландшафтна.
Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого
туризму. В області забезпечено діяльність ЗО садиб, що пропонують комфортне
проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті
продукти харчування, цікаве дозвілля.
Пріоритет 19. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.
У поточному році проведено 31 презентацію книг місцевих авторів виданих
коштом обласного бюджету.
Відповідно до Положення про видання творів місцевих авторів 35,0
відсотків загального накладу книг, виданих за рахунок коштів обласного
бюджету, передається в бібліотеки області, 35 відсотків —у шкільні бібліотеки, 10
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відсотків використовується для проведення конференцій, ділових зустрічей,
відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам'ятних дат, обслуговування
делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном, вручення переможцям
змагань, конкурсів та олімпіад.
За звітний період надано фінансову підтримку редакційно-видавничих груп
«Реабілітовані історією» - 373,1 тис. грн.
«Книга Пам’яті України» - 188,6 тис. грн.
«Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 305,3 тис. грн.
Надано фінансову підтримку Вінницькій обласній організації «Редакція
комунального друкованого засобу масової інформації — журналу «Вінницький
край», що забезпечить якісний та вчасний випуск обласного літературномистецького журналу.
Підготовлено до друку книгу обласної Книги пам’яті померлих учасників
ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції» та
продовжується збір та підготовка матеріалів до книг Реабілітовані історією» та
«Звіт пам’яток історії та культури Вінницької області», які буде видано у
наступному році.
Експертною радою відібрано 23 книги місцевих авторів, які буде видано до
кінця поточного року.
Ціль 3. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
ОБЛАСТІ
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу області з метою насичення
ринку конкурентоспроможними промисловими товарами.
За 9 місяців поточного року спостерігається стабільна ситуація в роботі
промисловогокомплексу області.
Так, виробництво промислової продукції збільшилось на 7,8% проти
відповідного періоду 2016 року.
За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька
область посідає7 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить
99,6%).
На промислових підприємствах області наразі працює 55042 осіб,
середньомісячна заробітна плата яких становить 6698 грн. Найбільше
зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі -20022 працівника та в
енергетиці - 10802 особи.
У переробній промисловості спостерігається зростання промислового
виробництва на 5,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні на
24,2%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів - на 21,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності - на 15,6%, у металургійному виробництві, виробництві
готових металевих виробів - на 10,9%, у текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 4,9%, у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 3,2%).
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У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги
збільшились до відповідного періоду минулого року на 20,5%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового
виробництва, порівнюючи з січнем - вереснем минулого року, зменшились на
30,5%, що в основному зумовлено призупиненням ліцензіатам спеціальних
дозволів на надрокористування.
Добувними підприємствами області у січні-вересні поточного року
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 970,7 млн. грн., що
становить 2,1% від середньообласного рівня.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс
промислової продукції січня-вересня 2017 року до відповідного періоду
попереднього року становив 103,2%.
Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січеньвересень 2017 року склала 63,9%, реалізовано продукції на суму 30,1 млрд. грн.
На підприємствах легкої промисловості, питома вага якої в
загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-вересень 2017 року
складає 0,5%, обсяги виробництва продукції перевищили рівеньминулого року на
4,9%.
За 9 місяців п.р. реалізовано продукції на суму 231,9 млн. грн..
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу
та поліграфічної діяльності (питома вага 3,7%) обсяги виробництва січня-вересня
2017 року перевищили рівень відповідного періоду попереднього року на 15,6%.
Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості за 9 місяців 2017
року реалізовано продукції на 1,8 млрд. грн.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,9%)
обсяги продукції у сІчні-вересні 2017 року не досягли показників відповідного
періоду минулого року на 16,9%, що зумовлено втратою ринків збуту в Російській
Федерації, які на даний час не диверсифіковано.
За січень-вересень 2017 року реалізовано продукції на суму 1,4 млрд. грн.
На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) відбулось зростання обсягів
виробництва у січні-вересні 2017 року проти минулорічного періоду на 21,8%.
Підприємствами галузі за січень -вересень 2017 року реалізовано продукції
на суму 428,1 млн. грн.
На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузіу січнівересні 2017 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2016
року знижено на 7,6%. Основною причиною є зменшення замовлень.
Підприємствами галузі за січень-вересень 2017 року реалізовано продукції
на суму 965 млн. грн., що становить 2,0% від середньообласного обсягу
реалізованої продукції області.
Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-вересні 2017 року
проти відповідного періоду 2016 року перевищено на 10,9%.
Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січеньвересень 2017 року склала 2,0%, реалізовано продукції на суму 947 млн. грн.
На машинобудівних підприємствах за період січня-вересня 2017 року
обсяги виробництва продукції зросли на 24,2%. Зростання проти січня-серпня
2017 року пришвидшилось на 4,6 в. п.
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Питома вага галузі складає 2,3%. Підприємствами реалізовано продукції на
суму 1,1 млрд. грн.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та
кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-вересні 2017 року
перевищено на 20,5%. Темпи виробництва проти січня-серпня 2017 року зросли
на 3,9 в. п..
За звітний період поточного року вироблено 3918,8 млн. кВт. год.
електроенергії. Питома вага галузі складає 18,5%, обсяг реалізованої продукції у
січні-вересні 2017 року становить 8,7 млрд. грн.
У січні-вересні 2017 року підприємствами області реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 47,1 млрд.грн. Частка області у
загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає 3,0%.
У січні-листопаді 2017 р. в області було реалізовано 30 інвестиційних
проектів вартістю близько 820 млн. грн., що дозволило створити 835 нових
робочих місць, при цьому у промисловості було реалізовано 14 проектів (вартістю
655 млн. грн., створено 780 нових робочих місць), з них по галузях:
• харчова та переробна - 6 проектів на суму 295 млн. грн., 235 робочих місць;
• альтернативна енергетика - 2 проекти на суму 315 млн. грн., 10 робочих
місць;
• машинобудування - 2 проекти, 320 робочих місць;
• добувна галузь - 1 проект на суму 8,5 млн. грн., 170 робочих місць;
• інші -3 проекти на суму 33 млн. грн., 45 робочих місць.
Серед найбільших реалізованих проектів слід виділити:
• введення в дію І черги спільного проекту ДП «Електричні Системи» у
співпраці з компанією DELPHI з виробництва автомобільних джгутів для
європейських заводів на базі ДП «45 Експериментальний механічний завод» (вже
офіційно працевлаштовано 300 осіб, загальна вартість проекту складає 10 млн.
євро),
• будівництво сонячних електростанцій на землях Копайгородської
сільської ради Барського району ТОВ «Енергосопор Про» потужністю 6,05 МВт
(вартість проекту 305 млн. грн.),
• будівництво цеху з виробництва біоетанолу ТОВ «Корпорація СКІФ-96»
в м. Гайсин (вартість проекту 210 млн. грн., створено 70 нових робочих місць),
• завершення реконструкції виробничих потужностей ДП «Тростянецький
спиртовий завод» під виробництво біоетанолу та його похідних (вартість проекту
50 млн. грн., створено 100 нових робочих місць),
• відновлення ТОВ «УКРГІДРО 2009» гідроелектростанції в с.Уладівка
(вартість проекту 9 млн. грн., створено 10 нових робочих місць),
• розширення виробничих потужностей ПАТ «Плазма - Тек» смт. Рудниця
Піщанського району (вартість проектів 30 млн. грн., створено 45 нових робочих
місць).
Пріоритет

2.

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу шляхом ефективного використання природних та
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людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних
технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру
зберігання продукції.
В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва продукції за
січень - вересень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
складають 89%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 82%, в
господарствах населення - 99,6%.
Зниження темпів виробництва валової продукції сільського господарства
обумовлено зменшенням урожайності сільськогосподарських культур порівняно
із минулим роком внаслідок несприятливих погодних умов.
Серед регіонів України Вінниччина займає лідируючі позиції за обсягом
виробництва валової продукції сільського господарства, по виробництву зернових
культур, цукрових буряків, м’яса і молока, за чисельністю наявного поголів’я
ВРХ, в т.ч. корів, друге місце - за обсягом виробництва валової продукції на 1
особу.
В регіоні виробляється 7,5% обсягу валової продукції сільського
господарства України.
Не дивлячись на примхи погоди, сільгоспвиробники Вінниччини отримали
вагомі результати в галузі рослинництва. В області вироблено біля 2,4 млн. тонн
зерна ранньої групи зернових та зернобобових культур. В тому числі біля 1,8 млн.
тонн пшениці, 492,9 тис. тонн ячменю, 87,6 тис. тонн гороху. Середня
урожайність пшениці склала 52,4 ц/га, ячменю - 46,4 ц/га, гороху - 33,9 ц/га.
Наближається до завершення збирання кукурудзи на зерно, урожайність якої
складає понад 70 ц/га. Всього планується отримати валовий збір зернових культур
понад4,9 млн. тонн.
На завершальному етапі знаходиться збирання цукрових буряків,
виробництво яких очікується в обсязі біля 2,7 млн. тонн. Середня урожайність
складає 466,5 ц/га.
Валовий збір соняшнику в поточному році склав біля 700 тис. тонн, середня
урожайність - 28,3 ц/га. Сої намолочено близько 290 тис. тонн при урожайності 20.1 ц/га. Ріпаку зібрано в обсязі 191,0 тис. тонн при середній урожайності 31,7
ц/га, що на 3,1 ц/га більше минулого року.
По всіх категоріях господарств накопано біля 1,9 млн. тонн картоплі та
зібрано біля 470 тис. тонн овочів.
В тваринництві за 9 місяців поточного року по всіх категоріях господарств
вироблено 654,9 тис. тонн молока, 323,1 тис. тонн м’яса (реалізація), яєць -741,6
млн. шт. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва
молока зменшились на 1,2%, м’яса - на 3,4%, яєць - збільшились на 6,3%.
Виробництво молока очікується в обсязі 854,7 тис. тонн, м’яса (реалізація) 425.1 тис. тонн.
В області реалізується 86 інвестиційних проектів на суму понад 14,8 млрд.
грн., направлених на розвиток аграрного виробництва, інфраструктури для
зберігання
сільськогосподарської
продукції,
модернізації
виробничих
потужностей підприємств харчової та переробної промисловості. Планується
створити 1883 нових робочих місць.
В 2017 році в аграрному секторі Вінницької області реконструйовано:
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- З молочно-товарних ферми на 706 гол./місць (ТОВ «Агрокомплекс
«Зелена долина» с. Гнатків Томаїипільського району на 100 гол./місць, ПрАТ ПК
«Поділля» с. Дзигівка Ямпільського району на 406 гол./місць та Гайсинська філія
ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району на 200
гол./місць);
- тваринницьке приміщення для відгодівлі ВРХ на 125 гол./місць (ПСП
«Агрофірма Нападівська» с. НападівкаЛиповецькогорайону)\
2
свинокомплекса на 2240 гол./місць (7777 «Явірагросервіс» с. Поташ
Бершадського району на 2 тис. гол./місць та СФГ «Світоч» с. Студена на 240
гол./місць).
Для розвитку інфраструктури зберігання аграрної продукції завершено
будівництво:
- 2 елеваторів загальною потужністю 100 тис. тонн (елеватор ТОВ ПК
„Зоря Поділля” м. Гайсин потужністю 68 тис. тонн, елеватор АК «Зелена
долина» смт Томашпіль на 32 тис. тонн);
- фруктосховища на 4,5 тис. тонн (ПАТ «Дружба-ВМ» с. Шура-Копіївська
Тульчинського району);
овочесховища на 1,5 тис. тонн (ФГ «Згар» смт Літин).
Також реконструйовано зерносклад ФГ «Нова господа» с. Гостинне
Немирівського району на 3 тис. тонн.
Всього створено 91 робоче місце.
Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також
господарств населення до товарного сільськогосподарського
виробництва.
Господарства населення у виробництві продукції сільського господарства
Вінниччини займають 35,5%. Найбільшу питому вагу ця категорія виробників
займає у виробництві картоплі - 99,8%, овочевих культур - 97,6%, молока 77,3%, яєць - 61,3%, плодових та ягідних культур - 48,9%.
В 2017 році господарствами населення очікується виробництво зернових та
зернобобових культур - 890,9 тис. тонн, цукрових буряків - 237,4 тис. тонн,
соняшнику - 38,5 тис. тонн, картоплі - 1882,1 тис. тонн, овочевих культур - 458,5
тис. тонн, плодових та ягідних культур - 124,9 тис. тонн. В тваринництві за
січень-жовтень 2017 року було вироблено молока - 559,9 тис. тонн, яєць - 487,7
млн. штук, м’яса (реалізація) в живій вазі - 42,7 тис. тонн.
Облдержадміністрацією спільно з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування на місцях реалізується Програма розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 20162020 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7-го скликання від 11
лютого 2015 року №40.
Метою Програми є забезпечення підтримки розвитку особистих селянських
та фермерських господарств та їх об’єднань.
В 2016-2017 роках з обласного бюджету на фінансування заходів Програми
було виділено 4670 тис. грн., в тому числі на реалізацію заходу «надання
пільгових кредитів особистим селянським, фермерським господарствам,
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кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі» - 2850 тис. грн. та
заходу «часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального
доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока» - 1820
тис. грн.
Протягом 2-х років пільгові кредити отримали 19 суб’єктів господарювання,
в тому числі 7 фермерських господарств, 11 особистих селянських господарств та
1 переробне підприємство.
Пріоритетними напрямками кредитування є:
- розвиток галузей тваринництва;
- будівництво інфраструктури зберігання с/г продукції;
- придбання обладнання для переробки с/г продукції.
В області здійснюється часткове відшкодування фізичним особам витрат за
закуплену установку індивідуального доїння та/або холодильну установку для
зберігання і охолодження молока з обласного бюджету.
Реалізація цього заходу спрямована на підвищення рівня механізації
процесу доїння та зберігання, що відповідно підвищує якість отриманого молока.
Відшкодування здійснюється в розмірі 50% вартості закупленого обладнання.
Протягом 2016-2017 рр. даним заходом Програми скористались 548
фізичних осіб, які отримали відшкодування на суму 1,8 млн. грн. Додаткова
потреба в коштах становить 1,0 млн. грн.
Пріоритет

4.

Стимулювання створення і підтримка діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших
об’єднань виробників.

В області проводяться заходи для підтримки аграрного сектору. Відповідно
до Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств,
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки з обласного
бюджету проводиться підтримка особистих селянських, фермерських
господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших
суб’єктів господарювання в сільській місцевості.
В 2017 році надано пільгових кредитів на суму 1,3 млн. грн., одержувачами
яких є 6 фізичних осіб - підприємців та 2 фермерських господарства.
Також відповідно до заходів даної Програми здійснюється часткове
відшкодування з обласного бюджету вартості закуплених доїльних установок або
холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які утримують
З і більше голів корів. В 2017 році відшкодування отримало 295 осіб насуму 996,3
тис. грн.
Нажаль, цих коштів значно не достатньо, а можливості обласного бюджету
досить обмежені.
Отримання кредитних ресурсів під високі відсоткові ставки, істотні зміни в
оподаткуванні сільськогосподарських підприємств зумовлює зниження обсягів
фінансових ресурсів, які необхідні галузі для подальшого розвитку.
Актуальною є підтримка фермерських господарств, сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та інших організаційних форм малого та середнього
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підприємництва на селі, адже це є перспективою в розвитку сільських територій
та збільшення зайнятості сільського населення.
Пріоритет 5. Стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва,
навчання, поширення інноваційних розробок.
З метою стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва
розроблено та затверджено на сесії обласної Ради Програму розвитку особистих
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та
дорадництва на 2016-2020 роки (далі - Програма), де передбачено заходи і обсяги
фінансування розвитку сільськогосподарського дорадництва в області, а саме:
- відшкодування витрат на підготовку дорадників та експертівдорадників та
підвищення їх кваліфікації через Вінницький національний аграрний університет,
- фінансування дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять
діяльність у сільській місцевості.
Постійно
проводять
навчання
(підвищення
кваліфікації)
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників. Станом на 21.11.2017
року в області офіційно працює 13 сільськогосподарських дорадників та 13
експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників
та експертів - дорадників.
В області зареєстровані в Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб
обласна дорадча служба - Споживче товариство „Вінницька обласна
сільськогосподарська дорадча служба „Агродорада”, Громадська організація
«Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтинг
«Досвід».
Через відсутність фінансування Програми дорадництво не розвивається на
належному рівні.
Спільно з Інститутом кормів тасільського господарства Поділля НААНУ
започатковано роботу Інноваційної платформи «Кращі аграрні практики
Вінниччини».
В рамках роботи платформи в поточному році проведено 6 науковопрактичних конференцій за участю наукових співробітників УААНУ, 32
навчально-практичних
семінари
з
актуальних
питань
розвитку
сільськогосподарського виробництва та сільських територій.
Розпочата робота власного он-лайн ресурсу Інноваційної платформи «Кращі
аграрні практики Вінниччини», на якому розміщується інформація про передовий
досвід в аграрній сфері Вінниччини, інноваційні технології, рекомендації ведення
бізнесу та інша корисна для аграріїв інформація.
Пріоритет 6. Здійснення заходів по ефективному використанню водних
ресурсів області.
З метою ефективного використання водних об’єктів станом на 01.10.2017
року підготовлено 111 розпоряджень голови облдержадміністрації щодо надання
дозволів на розробку та затвердження землевпорядної документації; надання в
користування земельних ділянок водного фонду разом з водним об’єктом в
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оренду (укладання типових договорів оренди водних об’єктів), поновлення або
розірвання договорів оренди землі (водного фонду).
Укладено 90 договорів оренди водних об’єктів.
Вжито заходів щодо розробки 128 паспортів водних об’єктів, які пройшли
погодження у Держводагентстві України.
Надходження коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що
надаються в користування на умовах оренди облдержадміністрацією (код
22130000) склали 402,8 тис. гри.
Пріоритет 7. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в
системі життєзабезпечення населених пунктів.
З метою подальшої реалізації політики енергоефективності та
енергозбереження та території області, облдержадміністрацією розроблена
регіональна програма «Підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки» (даліПрограма), яка затверджена рішенням обласної Ради від 24 березня 2017 року
№310.
Одним з основних напрямків вищезазначеної програми є переведення
котелень бюджетних установ з природного газу на альтернативні види палива.
У 2017 році в районах реалізується 23 проекти із заміщення традиційних
видів палива на суму 23,1 млн. грн..
На даний час завершені роботи по 10 об’єктах на загальну суму 16,5 млн.
грн., в тому числі: Теплицький район - 5 об’єктів, Калинівський район - 4,
Іллінецький район - 1.
В області продовжується робота щодо залучення кредитів на виконання
заходів з енергозбереження.
З метою реалізації державної програми та підвищення доступності
кредитних коштів, що залучаються населення на енергозберігаючі заходи,
продовжено роботу згідно з обласною програмою енергозбереження для жителів
області, яка передбачає компенсацію 8% ставки за користування кредитними
ресурсами, отриманими в кредитно-фінансових установах на заходи з
енергозбереження, що будуть проводитись населенням та ОСББ. Слід зазначити,
що на даний час у Вінницькій області функціонує - 772 ОСББ, в тому числі у м.
Вінниці - 490.
На 2017 рік згідно Програми з обласного бюджету передбачено
фінансування у розмірі 3 млн. грн..
З початку дії Державної Програми з енергозбереження в області видано 10
900 кредитів для фізичних осіб та 20 для ОСББ на загальну суму 242,0 млн. грн.,
в тому числі:
- AT «Ощадбанк України» видано фізичним особам 6798 кредитів на суму
145,5 млн. грн. та 13 кредитів для ОСББ на суму 591,4 тис. грн.;
- ПАТ АБ «Укргазбанк» - відповідно фізичним особам 4082 кредитів (94,8
млн. грн.) і 7 кредитів ОСББ (1,12 млн. грн.).
Пріоритет 8. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу
області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини
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через соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських
партнерів.
З метою активізації економічної співпраці, презентації інвестиційного,
економічного, агропромислового та туристичного потенціалу області, а також
задля встановлення нових партнерських контактів та налагодженню
взаємовигідного співробітництва 8 вересня 2017 року у м. Вінниці проведено V
Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина - бізнес в центрі України», який
об’єднав майже три сотні учасників в різних країн світу.
В рамках заходу були презентовані: результати щорічної оцінки ділового
клімату Вінницької області за 2016 рік, інвестиційний потенціал Вінницької
області та м.Вінниця, результати успішної реалізації інвестиційних проектів в
регіоні. В ході форуму відбулось урочисте підписання Меморандуму про
співпрацю між Громадською організацією «Вінницький Бізнес Клуб» та
Міжнародним трейд-клубом в Україні.
Задля розвитку Вінниччини як регіону сталого економічного і
підприємницького розвитку та впровадження сприятливого інвестиційного
середовища керівництвом області оновлено структуру та дизайн веб-сайту
«Інвестиційний портал Вінниччини», який запрацював з серпня 2016 року.
Активізована робота у напрямку пошуку вільних земельних ділянок,
непрацюючих виробничих потужностей, що можуть бути запропоновані
інвесторам для реалізації перспективних проектів розвитку.
Завдяки цьому сформовано перелік, що складається із 105 ділянок на
загальну площу біля 1 тис. га.
Пріоритет 9. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг,
направлених на підвищення якості обслуговування.
Роздрібний товарооборот області за січень-вересень 2017 року становить
14,8 млрд. грн. і збільшився у порівнянних цінах на 16,9%. За темпами зростання
обороту роздрібної торгівлі область посідає 2 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих
товарів області становить близько 90,0%.
На внутрішньому ринку області запроваджені заходи із підтримки
вітчизняного товаровиробника, які в наступному році є пріоритетними. Зокрема:
- успішно функціонують та розширюються мережеві підприємства торгівлі
такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош
Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд»(супермаркети «Сільпо»),
ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазинидискаунтери «АТБ - маркет») та інші;
активно
розвивається
мережа
фірмової
торгівлі
місцевих
товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар»,
ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ
«Бондарукові ковбаси»;
- постійно проводяться круглі столи та семінари, що сприяють у
впроваджені сучасних методів введення бізнесу в торговельній діяльності.
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На території області працюють 743297 об’єктів торгівлі та надають послуги
харчування 1156 об’єктів ресторанного господарства.
В області діють 82 ринки та 98 постійно діючих ярмарків.
За січень-жовтень поточного року в області проведено 3610 ярмарків, в т.ч.
традиційних осінніх сільськогосподарських та Великодніх ярмарків на яких
реалізується продукція фермерських господарств та підприємств переробної
галузі області за цінами нижчими ніж ті, що склалися на ринку області. На даних
ярмарках реалізовано товарів на суму 242,4 млн. грн.
Пріоритет 10. Дерегуляція та покращення регуляторного середовища як
передумова для подальшого розвитку малого та середнього
бізнесу.
В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» облдержадміністрацією
у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних
актів облдержадміністрації на 2017 рік та План-графік відстеження
результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на веб-сайті
облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».
Станом на 01.10.2017 р. в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації
знаходиться 5 розпоряджень голови облдержадміністрації та 1 наказ структурного
підрозділу облдержадміністрації, які розміщено на сайті облдержадміністрації в
розділі «Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів».
У липні поточного року втратили чинність 5 розпоряджень голови
облдержадміністрації у сфері державного регулювання цін та тарифів.
Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії
регуляторних актів, за 9 місяців 2017 року проведено 3 періодичних відстеження
результативності їх дії, результатом яких є внесення відповідних змін до діючих
розпоряджень.
Також, відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів
облдержадміністрації на 2017 рік, було підготовлено два проекти розпоряджень
голови облдержадміністрації, а саме:
- «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
18.12.2009 року № 568 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що
надаються комунальними лікувально-профілактичними закладами Вінницької
міської ради»» (пройшов процедуру погодження у Державній регуляторній
службі України (Рішення № 78/2-Т від 08.08.2017 року);
- «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів Вінницької області» (знаходиться на
доопрацюванні).
При підготовці зазначених регуляторних актів було забезпечено дотримання
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». А саме, з метою отримання зауважень і пропозицій
проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу з М-тестом до них
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були розміщені на сайті облдержадміністрації
діяльність/Проекти регуляторних актів.

в

розділі

регуляторна

Пріоритет 11. Розвиток транспортної інфраструктури
Транспортна галузь області задовольняє потреби населення у пасажирських
та вантажних перевезеннях, яка функціонує завдяки розвинутій транспортній
інфраструктурі.
Фактично перевезенням пасажирів займаються 157 автомобільних
перевізника, які включають в себе як юридичні особи так і фізичні особипідприємці. У перевезеннях використовується більше 2-х тис. транспортних
засобів (автобусів), з них для обслуговування автобусних міжміських та
приміських внутрішньообласних маршрутів загального користування задіяні біля
1500 одиниць.
Сьогодні в області, за даними сервісного центру, налічується біля 50 тис.
вантажних автомобілів, з них 16,9 тис. од. належать суб’єктам господарювання
юридичним особам і 33,2 тис. од. фізичним особам підприємцям.
Також, на території Вінницької області у підпорядкуванні двох
регіональних філій ДП «Південна залізниця» та ДП «Одеська залізниця»
знаходяться 61 залізнична станція. Загальна протяжність залізничних магістралей
Вінниччини складає 1074,3 км.
Функціонує міжнародний аеропорт КП«Аеропорт Вінниця», який, може
приймати літаки класу Боїнг-737, Аеробус А320, 8ААВ-340, Ту-154, Іл-76, АН-74.
З аеропорту здійснюються регулярні рейси до Ізраїлю (Тель-Авів), Польщі
(Варшава) та чартерні рейси до Туреччини (Анталія), Єгипту (Шарм-ем-Шейх).
У жовтні 2017 року міжнародний аеропорт «Вінниця» визнаний аеропортом
року. Таку нагороду комунальне підприємство отримало від Асоціації
«Аеропорти України». За дев’ять місяців цього року аеропорт «Вінниця» збільшив
кількість пасажирів в 2,5 рази, рейсів -в 1,5 рази в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
У січні - вересні 2017 року вантажооборот підприємств транспорту
становив 19938,9 млн. ткм, або 111,3% від обсягу січня - вересня 2016року
Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,8%, а автомобільного
транспорту зменшився на 1,9%.
Підприємствами транспорту області перевезено 16258,1 тис.т вантажів, що
на 9,6% більше, ніж у січні - вересні 2016року.
У січні-вересні 2017р. залізничним транспортом перевезено 12,5 млн.т
вантажів, що на 6,0% більше, ніж у січні-вересні 2016 р.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) у січні - вересні 2017р. перевезено 3,7 млн.т
вантажів, що на 23,7% більше обсягу перевезень вантажів відповідного періоду
минулого року, виконано вантажооборот в обсязі 669,8 млн.т/км.
Пасажирооборот за 9 місяців поточного року становив 5087,1 млн.пас.км і
збільшився на 2,9% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у січнівересні минулого року.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності населених пунктів області у 2017 році заплановано
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залучити близько 365,0 млн.грн. Станом на 01.10.2017 р. виконано ремонтних
робіт на загальну суму 314,4 млн.грн., в т.ч:
будівництво - 2,9 млн. грн.,
реконструкція доріг - 8,4млн.грн.,
капітальний ремонт - 200,0 млн.грн.,
поточний ремонт - 74,5млн.грн.,
утримання доріг - 28,6млн.грн..
Пріоритет 12. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та
транскордонного співробітництва.
З точки зору розвитку міжнародного співробітництва Вінниччини 2017 рік
був досить активним і насиченим.
Так, протягом року область відвідали понад 50 іноземних делегацій,
зокрема: 12 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу, делегації регіонівпартнерів, міжнародних організацій та представники іноземних компаній.
Важливими подіями стали:
- підписання у квітні Угоди між Вінницькою обласною державною
адміністрацією та урядом Ліберецького краю Чеської Республіки щодо розвитку
торговельно-економічного, науково-технічного і гуманітарного співробітництва;
- офіційне підписання доповнення до Договору про співробітництво між
Вінницькою обласною державною адміністрацією та Ясським повітом щодо
співпраці в сфері соціального захисту.
Крім цього, область успішно реалізовує ще 10 Угод про співробітництво із
регіонами Польщі, Румунії, Білорусі, Молдови.
Міжрегіональне та транскордонне співробітництво в рамках діючих угод
досить динамічно розвивається, зокрема завдяки взаємним офіційним, робочим,
навчальним візитам, обміну досвідом та реалізації спільних проектів.
Так, протягом 2017 року було організовано низьку візитів делегацій з
Вінниччини закордон. Зокрема, делегації фахівців у сфері освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, культури, представників медіасередовища, фахівців з регіонального розвитку відвідали Сьвєнтокшиське,
Лодзинське воєводства Республіки Польща, Ясський повіт Румунії, Ліберецький
край Чеської Республіки, Сороцький район Республіки Молдова з метою обміну
досвідом та налагодження міжгалузевого співробітництва. Також представники
області брали участь у низці міжнародних економічних форумів, конференцій та
виставок. Відбулись виїзні економічні місії вінницьких підприємців до
Сполучених Штатів Америки, Китаю.
Крім того, з 5 по 17 серпня п. р. відповідно до домовленостей очільників
партнерських регіонів 34 дитини загиблих та поранених учасників АТО із
Вінниччини відвідали з ознайомчим візитом Ліберецький край Чеської
Республіки. Чеською стороною була організована культурно-оздоровча програма:
діти відвідали визначні місця краю, парки розваг та атракціонів, взяли участь у
спортивних атракціях.
Також, з 24 серпня по 01 вересня п. р. 20 дітей загиблих і поранених
учасників АТО та інших соціальних категорій з Вінницької області перебували на
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відпочинку у Сьвєнтокшиському воєводстві відповідно до попередньої
домовленості очільників двох партнерських регіонів. Програма перебування
передбачала освітню та оздоровчу частину, а також екскурсії та відвідування
музеїв.
Пріоритет 13. Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень - вересень 2017 року
до відповідного періоду 2016 року зросла на 1838,54 грн. і становить 5879,63 грн.
За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 13 місце серед
регіонів України, а за темпами її росту - 8 місце.
Індекс реальної заробітної плати по області за січень-вересень 2017 року в
порівнянні з відповідним періодом 2016 року зріс на 15,5 в.п. і складає 128,4% {по
Україні зріс на 9,7 в.п. і склав 118,8%), За індексом реальної нарахованої
заробітної плати за звітний період область займає 4 місце в рейтингу регіонів
України.
Середньомісячна заробітна плата за вересень 2017 року у порівнянні до
вересня 2016 року зросла на 39,9% або на 1805,74 грн., до серпня 2017 року - на
3,4% або на 210,84 грн. і становить 6329,04грн.
Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017року до серпня 2016 року
становив 101,4% - 13 місце по Україні (в середньому по Україні - 101,3%), до
вересня 2016 р. - 121,5% - 10 місце по Україні (в середньому по Україні 117,3%).
З початку 2017 року проведено 279 засідань обласної, районних та міських
робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення, на яких розглядались питання дотримання
мінімальних гарантій, питання по недопущенню використання праці найманих
осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями
доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, заслухано
звіти 1071 керівника підприємств. Протягом січня-вересня 2017 року в області
було виявлено 1734 фізичних осіб без належного документального оформлення,
якими сплачено до бюджету 2,8 млн. грн. податків.
Ціль 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та збереження рекреаційного
потенціалу області.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в області реалізовано ряд природоохоронних заходів, на які з
обласного бюджету було заплановано 43207,5 тис. грн.
У 2017 році реалізація пріоритету відбувалась за такими напрямками:
- Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
У 2017 році Департаментом агропромислового розвитку спільно з
науковцями Вінницьким національним педагогічного університету виготовлено
науково-популярне видання "Птахи Вінниччини" (наклад - 160 примірників).
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Витрачено 50,0 тис. грн. (кошти обласного фонду), захід реалізовано.
-Виготовлення та розміщення екологічної реклами.
У 2017 році року виготовлено та розміщено на 20 бігбордах на території
м.Вінниця та області соціальну рекламу природоохоронного спрямування
(необхідність сортування твердих побутових відходів). Витрачено 71,6 тис. грн.
(кошти обласного фонду), захід реалізовано.
- Реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених
пунктів області.
На 2017 рік заплановано виконання 10 заходів з реконструкції та
будівництво очисних споруд, на 8 заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища виділено 13776,9 тис. грн., освоєно
6177,1 тис. грн. (45%). Завершено 1 захід; 7 — виконуються. Роботи з
реконструкції та будівництва ОСК продовжаться у 2018 році.
- Проведення лісогосподарських заходів направлених на посилення
екологічних функцій лісів, підвищення продуктивності, поліпшення стану та
якісного складу лісів.
Запланований та реалізованийзахід з виявлення запасів природних
рослинних ресурсів, визначення та обґрунтування затрат на їх охорону і
відтворення (ВОКСЛП "Віноблагроліс"). На захід з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища виділено 323,0 тис. грн..
- Укріплення берегів водних об’єктів у межах населених пунктів.
На 2017 рік запланований захід "Реконструкція берегозакріплювальних
споруд з очисткою русла річки Десна в межах смтСтрижавка Вінницького
району", в обласному фонді передбачено 3000,0 тис. грн. Захід планується
виконувати у 2018 році.
- Впровадження практики роздільного збирання побутових відходів,
будівництво екологічно-безпечних полігонів твердих побутових відходів.
У 2017 році із запланованих на поводження з побутовими відходами
виділено з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 19,8
млн. грн. на 19 заходів, освоєно 47% від профінансованого - 9,2 млн. грн.Зокрема,
у 2017 році завершено будівництво сортувальної лінії на полігоні ТІШ смт
Муровані Курилівці; виділено кошти на придбання та установку сортувальної
лінії для Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади та придбання
модульної станції на полігоні ТПВ Калинівської міської об’єднаної
територіальної громади. У 5 населених пунктах облаштовуються майданчики для
роздільного збору побутових відходів.
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення
відходів та небезпечних хімічних засобів захисту рослин, в тому числі
рекультивація територій, забруднених токсичними відходами.
У 2017 році проведені роботи з перезатарення у 11 територіальних
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громадах. Перезатарено 51,0 тонну непридатних до використання пестицидів.
Використано 114,8 тис. грн. коштів обласного фонду; захід виконано.
- Збільшення площі природно-заповідного фонду, з метою збереження в
природному стані типових або унікальних комплексів.
У 2017 році рішеннями Вінницької обласної Ради створено 2 об’єкти
природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 32,2 га.
Проекти рішення про створення ще 4 об'єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення загальною площею 136,9 га подані на розгляд обласної Ради.
- Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів
на територіях природно-заповідного фонду.
У 2017 році виконані відповідні роботи у 11 парках, у 1 роботи
завершуються, у 1 — плануються. Освоєно 2012,0 тис. грн. (кошти обласного
бюджету), що становить 90% від профінансованого.
- Проведення заходів зі збереження видів тварин та рослин, занесених
до Червоної книги України, в тому числі збереження популяції зубра
європейського.
У 2017 році на виконання даного заходу з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища виділено 749,9 тис. грн., кошти освоєні.
Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері безпеки виробництва та
охорони праці.
З початку 2017 року в регіоні проведено 138 засідань координаційних рад
щодо безпечної життєдіяльності населення, на яких розглядалися питання стану
охорони праці на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності.
До дня охорони праці, з метою привернення уваги суспільства до існуючих
проблем у сфері охорони праці та виховання високої культури безпеки праці
серед молоді проведено Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охорона
праці очима дітей», в якому взяли участь 380 дітей з різних куточків регіону.
Ціль 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління,
прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова
і думки.
На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації» укладено 12 угод з редакціями друкованих ЗМІ, телерадіомовними
організаціями та інформаційними агентствами на висвітлення діяльності органів
місцевої влади.
Протягом звітного періоду проведено 12 круглих столів, щодо формування
громадської думки та забезпечення більш широкої поінформованості населення
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області, національно-патріотичному вихованню, висвітленню життя та діяльності
видатних постатей національної історії.
Проведено 3 тури конкурсу «Вінниччина очима редактора», на який 59
журналістами із 32 редакцій електронних та друкованих засобів масової
інформації надано 107 оприлюднених матеріалів, що сприяє підвищенню рівня
обізнаності жителів області в питанні реформування місцевого самоврядування в
Україні. Профінансовано видатки на виплату премій, придбання рамок до
дипломів та квіткової продукції переможцям конкурсу на загальну суму 94,0 тис.
грн.
Проведено 4 наради та 2 семінари для працівників структурних підрозділів
райдержадміністрацій, відповідальних за зв’язки з засобами масової інформації,
журналістів комунальних ЗМІ,що сприяє підвищенню якості наповнення
інформацією
сайтів райдержадміністрацій,
підвищення
журналістської
майстерності.
Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення
державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та
пам’ятних дат та інших заходів.
Здійснено фінансування видатків на відзначення державних свят та
проведення інших заходів, зокрема, виплату грошової винагороди до Почесної
грамоти облдержадміністрації та обласної Ради, забезпечено виготовлення
друкованої продукції за макетами, надісланими Адміністрацією Президента
України та Міністерством інформації України, а також оплату транспортних
послуг та придбання друкованої продукції.
Забезпечено фінансову підтримку на оплату оренди та утримання
приміщення обласної організації Національної спілки письменників України у
сумі 16,5 тис.грн.
Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері підтримки сім’ї, як
основи суспільства.
В області станом на 01.07.2017 проживає 14101 багатодітна сім’я, в яких
виховується 47614 дітей. Із зазначеної кількості багатодітних сімей 10675 є
повними, в 53 сім’ях діти виховуються лише батьком, в 3358 - діти виховуються
матір'ю, 5842 багатодітні сім’ї - це молоді сім’ї.
Підвищення престижу сім’ї, всебічна підтримка та захист сімейних
цінностей, залучення соціально відповідального бізнесу до підтримки
багатодітних та малозабезпечених сімей забезпечується рядом заходів. Так, цього
року продовжено реалізацію проекту «Успішний бізнес - соціально
відповідальний бізнес», проведені круглі столи у Калинівському, Барському,
Літинському районах.
Змінено формат проведення заходів до Міжнародного дня сім’ї та Дня
захисту дітей, зокрема, обласну акцію «Подорож у дитячий світ» проведено у
сімейному парку активного відпочинку «Дитяча планета» та «Подільському
зоопарку», а також започатковано проведення майстер-класів «Листівка для
мами», складання пазла «Будиночок». Участь у святах взяли діти з числа тих, хто
потребує особливої уваги та підтримки з усіх районів та міст обласного значення.
Всього відвідали святкові заходи 2400 дітей.
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Крім того, вперше проведено спільно з ГО «Молодіжна Академія
Креативу»:
- творчо-розважальну спартакіаду «Тато, мама, я - обдарована сім’я» у
парку відпочинку «Дружби народів» - охоплено 280 чоловік;
- дводенний фестиваль сімейного тімбілдінгу на базі дитячого санаторія
«Подільський Артек» -у заході прийняли участь сім'ї учасників АТО.
Проведено низку заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, а саме:
- створено тренінгово-консультаційний центр з розвитку власної справи та
самозайнятості (проведення циклу тренінгів в районах та консультацій юриста,
бухгалтера і т.д.) (10 виїздів та консультацій);
- проведено тренінги для матерів/батьків з техніки пошуку роботи та
самопрезентації при районних ЦЗ.
Продовжено співпрацю з Міжнародною благодійною організацією «ЧАС
ДОПОМОГАТИ», завдяки чому лише протягом січня, лютого та червня місяців
поточного
року
надано
гуманітарну
допомогу
192
багатодітним,
малозабезпеченим та іншим сім’ям.
Насильство в сім’ї є однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом
в Україні, та в області зокрема, від якої страждають як жінки, так і чоловіки.
Протягом 9 місяців 2017 року в області зафіксовано 6385 звернень з приводу
насильства в сім’ї, з них: 5672 - від жінок, 65 - від дітей, 648 - звернень від
чоловіків. На профілактичному обліку в органах Національної поліції у
Вінницькій області з приводу вчинення насильства в сім’ї перебувало 4638 осіб;
за фактами вчинення насильства в сім’ї та невиконання захисного припису
складено 4946 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП; за вчинення
насильства в сім’ї органами Національної поліції у Вінницькій області для
проходження корекційних програм направлено 782 осіб та 224 особи їх пройшли.
Заходи, спрямовані на попередження насильства в сім’ї, здійснюються
відповідно до рішення сесії Вінницької обласної ради від 20 грудня 2016 року
№226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торгівлі людьми на період 2021 року».
В області діє мережа спеціалізованих установ, закладів, служб та
організацій у Вінницькій області, діяльність яких спрямована на попередження
насильства в сім’ї: Жмеринський обласний центр соціально-психологічної
реабілітації дітей, Вінницький обласний центр соціально-психологічної
реабілітації дітей, Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, які працюють у
сфері попередження насильства в сім’ї: «Прогресивні жінки», «Відкрите
суспільство», «Джерело надії», «Пані Всесвіт», якими надаються психологічні,
юридичні, інформаційні, консультативні та реінтеграційні послуги.
Протягом 9 місяців 2017 року до місцевих державних адміністрацій
Вінницької області надійшло 13 заяв від громадян України щодо встановлення
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Відповідний статус
встановлено 7 особам. В області всім особам, постраждалим від торгівлі людьми,
надається комплексна державна допомога.
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У 2017 році надано одноразову матеріальну допомогу 10-м особам, які
постраждали від торгівлі людьми у розмірі 48 756 грн.
Про ефективність роботи у сфері протидії торгівлі людьми свідчать спільні
проекти: інформаційні кампанії, тренінги, акції.
В рамках проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії
торгівлі людьми Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької
обласної державної адміністрації спільно з Вінницькою обласною правозахисною
організацією «Джерело надії» організовано та проведено 28 липня 2017 року
інформаційний автопробіг «Знай, розумій, дій! Торгівлі людьми протидій!».
Колона автопробігу із 6-ти автомобілів і рухалась за маршрутом: м. Вінниця - м.
Липовець - м. Іллінці - м. Немирів - м. Вінниця.
Під час автопробігу проведено вуличні акції «Знай розумій дій! Торгівлі
людьми протидій!» та тематичні ходи «Із безвізом мандрувати —правила безпеки
знати!» в 4 містах області: м. Липовець, м. Іллінці, м. Немирів, м. Вінниця.
Загалом акцією охоплено близько 5 тисяч осіб.
Облдержадміністрацією спільно з громадською організацією «Прогресивні
жінки» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 29 липня 2017 року
у м. Вінниця на Європейській площі організовано та проведено інформаційнопросвітницьку акцію «#людинаНЕтовар».
Нові підходи у роботі впроваджуються у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей чоловіків та жінок.
Зокрема, інноваційною у цьому напрямку є діяльність утвореної Експертної
ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, яка є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
Вінницька область відкрила серію проведення по всіх областях України
семінарів на тему: «Попередження проявів сексистської реклами: інструменти
місцевих органів влади та взаємодія із громадянським суспільством».
З метою забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок
проведено низку заходів:
- цикл тренінгів для груп активних жінок з посилення їх лідерських та
політичних компетенцій;
- тренінг: «Тендерні аспекти у галузі охорони здоров'я»;
- серія газетних статей з протидії тендерного насильства та дискримінації за
ознакою статі;
- цикл круглих столів та тренінгів для депутаток обласної ради з питань
антидискримінації та імплементації тендерної політики;
- тренінг для державних службовців на тему проектного менеджменту з
врахуванням тендерного компоненту;
- жіночий фестиваль розвитку «Дефіле по життю».
Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення
конституційних прав та інтересів громадян і держави.
Посилення боротьби з корупцією.
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Відповідно до завдань, визначених керівництвом держави, у 2017 році в
області проводились заходи щодо реформування та розвитку правоохоронних
органів.
З початку року структурними та територіальними підрозділами ГУНП
зареєстровано понад 147,9 тис. заяв та повідомлень, з яких 21,6 тис. із ознаками
кримінальних правопорушень. У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано
935,0 заяв та повідомлень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань унесено інформацію про
вчинення 11220 (без врахування закритих) кримінальних правопорушення, за
якими по 5113 - повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить
45,6% (по державі 35,1%).
Від злочинних проявів потерпіло 7842 громадянина, що становить 49,6 осіб
на кожні 10 тис. населення. Жертвами скоєння кримінальних правопорушень
стали 163 дитини, 3039 жінок, 1164 пенсіонери, 41 іноземець. Внаслідок вчинення
кримінальних правопорушень загинуло 156 громадян.
За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування закритих)
34748 кримінальних проваджень, що на 6,1% більше у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
Закінчено досудове розслідування по 5976 кримінальних правопорушеннях,
у тому числі 1256 по злочинах минулих років.
Перевірено стан слідства у кримінальних провадженнях про корупційні
злочини, звернуто увагу на повноту вжитих заходів до завершення розслідування.
Протягом поточного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено
відомості про 170 кримінальних проваджень зазначеної категорії.
По кримінальних провадженнях, що скеровані до суду відповідно до ст.170
КПК України накладено арешт на майно на загальну суму 812 тис. грн., а загальна
сума збитків становить 7076 тис. грн.
Для забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і
держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку
упродовж поточного року ГУНП вживаються структурні, організаційні і
практичні заходи щодо якісних змін у діяльності.
В умовах розвитку суспільства з метою ухвалення стратегічних рішень в
структурі Головного управління створено Ситуаційний центр, а також для
покращення і вдосконалення роботи зі зверненнями - відкрито кімнату
«Вартового прийому громадян».
З метою удосконалення реагування на повідомлення населення цього року у
територіальних підрозділах поліції області розпочали роботу 62 групи реагування
патрульної поліції.
Встановлено комплекси відеофіксації номерних знаків транспортних засобів
«Відеоконтроль-Рубіж» із одночасною можливістю здійснення перевірки за
наявними базами обліку підрозділів поліції.
Продовжується робота по встановленню засобів відеонагляду із виведенням
зображення на монітори у відділи та відділення поліції ГУНП. Завдяки ужитим
правоохоронним заходам протягом звітного періоду, росту злочинності в
публічних місцях не допущено.
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З початку поточного року на території області в публічних місцях вчинено
598 кримінальних правопорушень, з яких по 55%, особам повідомлено про
підозру.
За звітний період на території області правопорядок забезпечувався силами
15 тис. 875 працівників поліції та 856 військовослужбовців НГУ на 4 тис. 915
масових заходах, участь у яких прийняли майже 1 млн. 464 тис. громадян.
Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів грубих порушень під час їх
проведення не допущено.
Проведені заходи сприяли підвищенню пильності населення області до
питань власної безпеки та сприяння правоохоронним органам у здійсненні
покладених на них функцій.
Завдяки заходам, проведеним правоохоронними органами області та
органами державної влади у сфері забезпечення законності, охорони прав, свобод
і законних інтересів громадян, криміногенна ситуація в області протягом 2017
року не ускладнилась.
Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних
коштів в ході виконання обласних програм.
Повноцінне запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) при
виконані бюджетів здатне якісно підвищити ефективність та прозорість
використанні коштів, забезпечуючи таким чином краще задоволення населення
гарантованими державою суспільними послугами.
На початковому етапі впровадження ПЦМ виникає потреба в роз’яснені тих
чи інших його аспектів, також постійно уточнюється вітчизняна методологія
ПЦМ шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.
Протягом 9 місяців поточного року в районах області було проведено вісім
«кущових» семінарів-тренінгів, якими було охоплено понад 1 тисячу працівників
бюджетної сфери 576-ти місцевих бюджетів області.
На відповідних тренінгам вдалось надати відповідну методологічну та
інформаційну підтримку працівникам з фінансово-економічних питань більшості
сільських та селищних рад області.
Завдяки кропіткій роз’яснювальній роботі та методологічній підтримці, 579
місцевих бюджетів з 689 наявних (84%) вже застосовують ПЦМ, у т.ч. - 524
бюджети сіл, селищ та міст районного значення.
Надходження до Зведеного бюджету за 9 місяців 2017 року, з врахуванням
платежів, які адмініструє державна фіскальна служба, митних платежів та
надходжень інших міністерств і відомств, зросли в порівнянні з відповідним
періодом 2016 року на 46,6% або на 3325,1 млн. грн. і становлять 10460,2 млн.
грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 5018,2 млн. грн.,
їх обсяг збільшився в 1,6 рази або на 1788,6 млн. грн.
До бюджетів усіх рівнів зібрано 8049,1 млн. грн. податків і зборів, які
адмініструє державна фіскальна служба, що на 2255,5 млн. грн. або на 38,9%
більше, ніж за січень-вересень 2016 року. В тому числі до Державного бюджету 44

3636,8 млн. грн., що на 1133,3 млн. грн. або на 45,3% більше рівня аналогічного
періоду минулого року.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету
області отримано 785 млн. грн. дотацій та 7599,5 млн. грн. субвенцій з
державного бюджету. Проти аналогічного періоду 2016 року надходження
дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 2422,4 млн. грн. або
на 40,6%.
За січень-вересень 2017 року із зведеного бюджету області (загальний і
спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 13319,9 млн. грн., які збільшились
проти аналогічного періоду минулого року на 4073,5 млн. грн. або на 44,1%. З
них, проведено видатків розвитку в сумі 1456,3 млн. грн., що більше проти 9-ти
місяців 2016 року на 593,1 млн. грн. або майже в 1,7 рази.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціальнокультурної сфери, за 9 місяців 2017 року, на зазначені цілі використано 10826,3
млн. грн., а це - 81,3% усіх видатків загального і спеціального фондів.
У тому числі на освіту використано 3710 млн. грн. (проти аналогічного
періоду 2016 року збільшення на 1196 млн. грн. або на 47,6%), на охорону
здоров’я - 2280,4 млн. грн. (відповідно на 648,5 млн. грн. або на 39,7% більше), на
соціальний захист та соціальне забезпечення —4327,9 млн. грн. (збільшення на
1133,2 млн. грн. або на 35,5%), на культуру - 396,1 млн. грн. (збільшення на 101,7
млн. грн. або на 34,5%).
За результатами моніторингу 9 місяців поточного року сайту Ргогогто,
Вінницька обласна державна адміністрація займає третє місце серед областей
України за кількістю проведених електронних закупівель.
За січень-вересень 2017 року бюджетними закладами, установами,
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів
проведено 13948 електронних закупівель. Очікувана вартість становить 1,99
млрд. грн. Економія коштів обласного та районних бюджетів становила майже
93,74 млн. грн..
Загалом за 9 місяців 2017 року проведено 12502 допорогові закупівлі.
Економія коштів по допорогових закупівлях склала 34,76 млн. грн. або 37 % від
загальної кількості закупівель.
Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм з
комплексного розвитку територій, що реалізуються за кошти,
які незаборонені чинним законодавством України.
З
метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення
ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад
в 2017 році проведено XIV обласний конкурс проектів розвитку територіальних
громад.
Цього року вперше, за всю історію існування конкурсу, з обласного
бюджету виділено на реалізацію проектів рекордну суму 23 млн. грн. (для
порівняння: в 2004 році в конкурсі прийняли участь та стали переможцями 27
громад, з обласного бюджету було виділено 300 тис. грн.).
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Для участі в XIV обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних
громад було подано 709 проектів, з них 73 проекти екологічного спрямування.
На розгляд Конкурсної комісії було допущено 636 проектів, які набрали
вище 60 балів. За результатами конкурсу визнано переможцями 273 проекти, а
саме: 63 - з екологічного спрямування та 173 - по інших напрямках, таких як:
- підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями;
- збереження історико-культурної спадщини;
- розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів;
- заходи щодо енерго- та ресурсозбереження в закладах системи охорони
здоров'я, освіти, культури та соціального захисту.
Одним із напрямків комплексного розвитку територій є залучення
грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та
співробітництва з Європейськими партнерами.
Основними напрямками проектів, які реалізуються із залученням
міжнародної технічної допомоги за рахунок коштів Європейського Союзу, є:
- реформування енергетичного сектору,
- стимулювання розвитку соціальної сфери,
- поліпшення інвестиційного клімату,
- впровадження інновацій,
- розвиток підприємництва та туризму.
За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та Європейської
Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів направлених на соціальноекономічний розвиток громад, а саме:
- Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
(Е)Е8РІЮ), завданням якого є подальша підтримка реалізації реформи
децентралізації; максимально широке впровадження моделей децентралізованого
надання послуг, впровадження інноваційних механізмів співфінансування
проектів розвитку; консолідація досвіду проекту та інтеграція його у нормативні
та законодавчі документи;
- Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III
фаза», для участі в якому з метою поліпшення життя сільських громад області
відібрано 8 районів. Водночас, у виключному порядку Проект підтримав громаду
с. Павлівка Калинівського району, яка постраждала під час вибухів арсеналу.
Було надано фінансову допомогу на відновлення вуличного освітлення,
зруйнованого під час вибухів.
- Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в
області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який спрямовано
на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного
демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом
підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та
місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для
розвитку малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та
інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та
національному рівнях.
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Також, в поточному році Вінницька обласна державна адміністрація
виступала бенефіціаром 6 проектів міжнародної технічної допомоги, з яких 6
фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської
комісії в Україні, а 2 - за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та
розвитку.
У 2017 році за рахунок міжнародної технічної допомоги в області
реалізовувались наступні проекти:
1. Проект «EnergyGo: Впровадження плану дій сталого енергетичного
розвитку м.Жмеринка».
2. Проект «Залучення громади до процесу планування міських просторів»
(м. Ладижин).
3. Проект «Туризм - запорука динамічного соціально-економічного
розвитку сільських громад» (смт Вороновиця).
4. Проект «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і
економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення
асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району».
5. Проект «Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця Підтримка в реалізації проекту».
6. Проект «Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця Нормативно-правова база».
Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та
їх об’єднань.
На даний час в області функціонують 33 об’єднані територіальні громади,
які об’єднали 99 місцевих рад. До кінця 2017 року планується створити ще 1 ОТГ.
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» обласною державною адміністрацією розроблено, а рішенням 38 сесії
обласної ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894 схвалено проект
Перспективного плану формування територій громад Вінницької області, яким
передбачено утворення в області 108 об’єднаних територіальних громад.
Надходження до загального фонду об’єднаних територіальних громад за
січень - вересень 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року
зросли на 41,8% або на 116,5 млн. грн., зокрема: по податку на доходи фізичних
осіб - на 86,9 млн.грн. (на 55,4%), платі за землю - на 10,1 млн.грн. (на 21,9%),
єдиному податку - на 19,9 млн.грн. (на 50,9%), адміністративних послугах - на
2,6 млн.грн. (на 59,1%).
Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за січень вересень 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року (у
співставних умовах) зросли на 37,7% або на 1240,5 млн. грн., зокрема, по
бюджетах районів - на 39,2% або на 462,9 млн. грн., містах обласного значення на 35,3% або на 473,7 млн. грн., обласному бюджету - на 38,7% або на 187,4 млн.
грн.
Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
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Так, за 9 місяців 2017 року додатковий фінансовий ресурс місцевих
бюджетів області склав 811,5 млн. грн. проти відповідного періоду 2014 року (з
часу введення в дію фінансової децентралізації). Зокрема, по єдиному податку —
455,0 млн. грн., по акцизному податку - 245,8 млн. грн., по платі за надання інших
адміністративних послуг —59,6 млн. грн. та по податку на майно (без плати за
землю) -52,1 млн. грн.
Спостерігається значне збільшення планових показників на 2017 рік
бюджету розвитку (капітальні видатки) бюджетів об’єднаних територіальних
громад порівняно з 2016 роком на 88,0% або на 91,7 млн.грн.
Пріоритет 7. Упровадження технологій е-урядування та е-демократії в
місцевих
органах
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування регіону.
В області діє регіональна програма інформатизації «Електронна
Вінниччина» на 2016-2018 роки, яка затверджена рішення 19 сесіїобласної
Ради 7 скликання від 19.05.2017 року № 352.
Відповідно до заходів програми у 2017 році:
1. Завершено
проведення
удосконалення
офіційного
веб-сайту
облдержадміністрації (завдяки чому забезпечено дотримання законодавства
України, в тому числі щодо забезпечення доступу до даного інформаційного
ресурсу людей з обмеженими фізичними можливостями).
2. Впроваджено нову систему корпоративної пошти облдержадміністрації,
до якої підключено структурні підрозділи облдержадміністрації та
райдержадміністрації.
3. Спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна
Європа» у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та
участі громади» проводяться роботи з автоматизації документообігу 12 пілотних
центрів надання адміністративних послуг області (Барського, Гайсинського,
Іллінецького, Калинівського, Крижопільського, Мурованокуриловецького,
Немирівського,
Тиврівського,
Теплицького,
Козятинського
районних,
Жмеринського та Ямпільського міських).
4. Розробляється регіональний веб-портал адміністративних послуг.
5. Проводиться уніфікація та модернізація офіційних веб-сайтів
райдержадміністрацій, відповідно до вимог законодавства, з метою забезпечення
достатнього рівня їх змістовного наповнення та технічного забезпечення.
6. Проведено закупівлю програмного забезпечення для автоматизації
електронного документообігу в облдержадміністрації. На даному етапі
відбувається впровадження системи електронного документообігу в апараті
облдержадміністрації. Зазначена система електронного документообігу
дозволить: автоматизувати процеси діловодства в облдержадміністрації та її
структурних підрозділах; забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку
діяльності керівництва, якості та своєчасності прийняття управлінських рішень;
працювати з електронними документами в режимі віддаленого доступу за
допомогою мобільних пристроїв через веб-інтерфейс; забезпечити інтеграцію з
Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади України; підвищити
продуктивність праці персоналу за рахунок вивільнення робочого часу шляхом
48

зменшення обсягів рутинних операцій (на пошук документів, підготовку звітів
тощо); забезпечити автоматизацію процесів опрацювання внутрішніх, вхідних та
вихідних електронних документів; забезпечити належний рівень виконавської
дисципліни та відповідного поточного контролю за нею тощо.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 27 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 20 грудня 2017 року № 508
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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на
2018 рік (далі - Програма) передбачає розвиток провідних галузей економіки,
високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-інвестиційній
діяльності підприємств, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих
технологій; залученню інвестицій і створенню умов для розвитку
підприємництва у пріоритетних галузях економіки; формуванню сучасної
інфраструктури споживчого ринку; збільшенню грошових доходів та
підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості населення,
підтримці
його
найуразливіших
верств;
забезпеченню
безпеки
життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї,
дітей та молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та
правопорядку тощо.
Метою Програми є підвищення якості життя та добробуту населення
на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання
конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційноінвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі,
комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл
області, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та
задовільного стану навколишнього природного середовища.
Зокрема, Програма спрямована на активізацію економічного розвитку
усіх галузей господарського комплексу області, збільшення їх інвестиційної
та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та
сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та
середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального
сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного
життя.
За результатами аналізу соціально-економічної ситуації в області у
2017 році, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), Стратегії сталого
розвитку «Україна - 2020» (схвалена Указом Президента України від
12.01.2015 №5/2015), а також Стратегії розвитку Вінницької області на
період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької
обласної Ради від 24.06.2015 №893) у Програмі визначено ключові заходи,
які необхідно вжити для досягнення пріоритетних завдань розвитку
Вінниччини у 2018 році.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з
урахуванням положень
■ Законів України:
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»; "Про державні цільові програми”, мПро засади
внутрішньої і зовнішньої політики", "Про стимулювання розвитку регіонів",
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"Про засади державної регіональної політики", "Про інвестиційну
діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про
зовнішньоекономічну діяльність", "Про розвиток та підтримку малого та
середнього підприємництва в Україні" та
■ Постанов Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету»;
- від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року»;
- від 31.05.2017 р. №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2018-2020 роки».
Програма визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку
та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на
забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання
економічному спаду.
Виконання запланованих заходів та досягнення прогнозних показників
передбачається здійснювати через економічні важелі державного
регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм.
Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням
реальних можливостей місцевих бюджетів, цільових коштів з державного
бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.
Інформаційна база Програми основана на прогнозних показниках
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік, які
сформовано з урахуванням наявної офіційної статистичної інформації, а
також пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад.
З
метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих
працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи
реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого
самоврядування, профспілок і роботодавців.
Координацію реалізації Програми здійснює Вінницька обласна
державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними
підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які
розробили відповідні розділи Програми.
Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм,
враховано пропозиції постійних комісій обласної Ради, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації.
Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії обласної Ради за
поданням обласної державної адміністрації.
4

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСТІ
Протягом січня-вересня 2017 року облдержадміністрацією спільно із
місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
проводилася цілеспрямована робота для забезпечення розвитку економіки
Вінниччини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського
комплексу області.
Основні показники, що характеризують економічний та
соціальний розвиток області за 9 місяців 2017 року (до відповідного
періоду минулого року):
0 зростання надходжень до зведеного бюджету на 46,6%, в тому числі
до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) - на 39,3%;
0 надходження до загального
територіальних громад зросли на 41,8%;

фонду

бюджетів

об’єднаних

0 надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва збільшилися на 27,1%;
0 збільшення обсягів промислового виробництва - на 7,8% (7 місце
серед регіонів України);
0 І місце серед регіонів України - за обсягом виробництва валової
продукції сільського господарства, по виробництву м’яса і молока, II місце за обсягом виробництва валової продукції на 1 особу;
0 збільшення обсягів експорту товарів на 35,5% (3 місце серед
регіонів України);
0 збільшення обсягів капітальних інвестицій на 34,5% (6 місце серед
регіонів України);
0 збільшення роздрібного товарообороту області у порівнянних цінах
- на 16,9% (2 місце серед регіонів України);

0

індекс споживчих цін становить 109,5% (3 місце серед регіонів

України);
0 зростання номінальної середньомісячної заробітної плати за січеньвересень 2017 року - на 45,5% (8 місце серед регіонів України);
0 І місце за кількістю наданих адміністративних послуг в Україні
(11,4% від загальної кількості послуг);
0 III місце серед обласних державних адміністрацій України за
кількістю проведених електронних закупівель за результатами моніторингу
сайту Рго2огго - станом на 23.10.2017 р. економія коштів обласного та
районних бюджетів склала 96,87 млн. грн., з яких майже 37 млн. грн., або
38% по допорогових закупівлях.
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1.
Реалізація державної політики в сферах обороноздатності та
правопорядку.
В умовах проведення антитерористичної операції на сході України
обласна державна адміністрація впродовж 2017 року докладала максимум
зусиль у вирішенні питань зміцнення обороноздатності області та держави.
Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була
спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної
роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод
громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.
З цією метою проводилось виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», в якій чітко
визначені основні завдання, цілі та пріоритети з питань оборони, мобілізації,
забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян.
На виконання заходів цієї Програми, станом на 10 жовтня 2017 року,
було спрямовано 10,9 млн. грн., які використані на забезпечення участі
військових
частин
та
підрозділів
правоохоронних
органів
в
антитерористичній операції на сході України, а також на підготовку до участі
у цій операції, на зміцнення матеріально-технічної бази військових частин,
підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов
несення служби особового складу.
Згідно Указу Президента України, наказу начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено ряд
організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної
оборони області.
Прийнято участь в організації та проведенні ряду командно-штабних
навчань та тренувань з територіальної оборони зокрема:
1 ) з 1 8 п о 1 9 травня 2017 проведено роздільне штабне тренування на
базі Могилів-Подільського району;
2) з 07 по 08 червня було проведено спільне штабне тренування під
керівництвом заступника командувача військ оперативного командування
«Південь з територіальної оборони»;
3) з 21 по 22 червня 2017 року було проведено спільне штабне
тренування з органами управління територіальної оборони області;
4) з 04 по 06 липня 2017 року проведено командно-штабне навчання з
територіальної оборони під керівництвом командувача Сухопутних військ
Збройних Сил України, в ході проведення якого було досліджено систему
управління територіальною оборонною області, проведено уточнення планів
територіальної оборони, порядок виконання завдань територіальної оборони
суб’єктами територіальної оборони;
5) з 12 по 25 вересня проведено стратегічне командно-штабне навчання
«Непохитна стійкість - 2017;
6) з 26 по 28 вересня 2017 року під керівництвом Командувача
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оперативного командування «Південь» проведено командно-штабне
навчання та навчальні збори загону оборони Могилів-Подільського
об’єднаного міського військового комісаріату.
За результатами проведених командно-штабних навчань та тренувань:
- підвищено рівень бойової готовності сил та засобів територіальної
оборони області;
- вдосконалено навички особового складу суб’єктів територіальної
оборони в практичному виконанні завдань територіальної оборони,
організації взаємодії та їх спільних дій;
- вдосконалено (набуто) навички з володіння ввіреного озброєння та
військової техніки, виконання функціональних завдань;
- практично відпрацьовано управління діями сил територіальної
оборони в ході виконання завдань територіальної оборони.
В 2017 році особлива увага приділялась шефській допомозі над
військовими частинами та правоохоронними органами, які розташовані на
території області, в першу чергу тим, які беруть участь в антитерористичній
операції на сході України. Станом на 17 жовтня 2017 року з обласного
бюджету спрямовано 10,9 млн. грн., зокрема:
1) на оборону:
- військовій частині А1619 (колишня В4050) м. Гайсин, яка
безпосередньо перебуває на лінії зіткнення в зоні проведення
антитерористичної операції на сході України, виділено 293 тис. грн.;
- обласному військовому комісаріату виділено кошти у сумі 500 тис.
грн., які були спрямовані на здійснення перевезень громадян, які уклали
контракт на військову службу до навчальних центрів MO України;
вдосконалення системи зв’язку в структурі обласного військового
комісаріату та інші;
- військовій частині А1119 м. Калинівка - 400 тис. грн., які спрямовані
на закупівлю систем та пристроїв нагляду та охорони (автоматичні турнікети
для управління доступу до технічної території, відеокамери спостереження
тощо); апаратури для відеозабезпечення та відеовідтворення; комп’ютерного
обладнання; проведення поточного ремонту приміщень казарм для особового
складу підрозділів, що здійснюють охорону та оборону військової частини;
- військовій частині А2656 - 100 тис. грн., які були використані для
проведення поточного ремонту та обладнання вартового приміщення;
здійснення комплексу заходів, щодо відновлення та належного утримання
казармено-житлового фонду, солдатської їдальні.
- військовій частині Національної гвардії України 3028 - 2,31 млн. грн.,
які спрямовані на створення належних умов щодо підвищення боєготовності
військових частин та їх готовності до захисту території і забезпечення
правопорядку, ефективного виконання завдань з охорони громадського
порядку;
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- військовій частині Національної гвардії України 3008 - 870 тис. гри,,
які спрямовані на проведення капітального та поточного ремонтів військової
частини;
- військово-медичному клінічному центру Центрального регіону - 450
тис. грн. для створення належних умов для лікування та реабілітації
військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної
операції на сході України;
- Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку
(ВСП) - 110 тис. грн. для облаштування приміщень гауптвахти зонального
відділу ВСП у м. Вінниці та кімнати тимчасового затримання
військовослужбовців Гайсинського відділення Вінницького зонального
відділу ВСП згідно нормативних документів та Європейських стандартів;
- КЕВ м. Вінниця- 900 тис. грн. для здійснення комплексу заходів щодо
забезпечення проведення капітального ремонту казарми військової частини
А1619 (колишня В4050) м. Гайсин;
2) на охорону кордону:
з метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону та
забезпечення заходів, пов’язаних з охороною державного кордону, була
надана допомога в сумі 950 тис. грн. Могилів-Подільському прикордонному
загону;
3) на правоохоронну діяльність:
- Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області
були виділені кошти у сумі 2 млн. 350 тис. грн., які використано для:
виконання заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх
справ України відповідно до європейських стандартів та зміцнення
підрозділів новоствореної Національної поліції України у Вінницькій області
для чого придбано комп’ютерну техніку для обладнання ситуаційного центру
з метою забезпечення оперативного управління силами та засобами поліції;
придбання запасних частин та проведення поточного ремонту
службового автотранспорту на спеціалізованих станціях технічного
обслуговування;
придбання автобусу Ford Transit для забезпечення діяльності
оперативних груп ГУНП у Вінницької області.
- Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області виділено
1,55 млн. грн. Зазначені кошти використано для придбання паливномастильних матеріалів, комплектуючих до автомобільної, у тому числі
спеціальної техніки, що може бути задіяна в АТО та використовується для
проведення (за планами координаційної групи Антитерористичного центру
(АТЦ) при УСБУ) тактико-спеціальних та командно-штабних навчань і
тренувань з антитерористичної тематики; придбання військового майна та
інших матеріально-технічних цінностей для потреб оперативно-службової
діяльності регіональної оперативної групи
УСБУ, що діє в районі
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проведення антитерористичної операції; та інше.
Предметом першочергової та особливої уваги облдержадміністрації є
допомога сім’ям загиблих в ході проведення антитерористичної операції на
сході України та Героїв Небесної Сотні.
З метою оперативного вирішення житлово-побутових проблем, станом
на 17.10.2017 року, в черзі на отримання житла перебуває - 17 сімей
загиблих та поранених військовослужбовців, з них:
13 сімей отримали грошову компенсацію за належні для отримання
жилі приміщення;
4 сім’ї очікують виділення коштів.
Водночас, надано допомогу учасникам АТО та жителям звільнених від
терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей на загальну
суму 37,2 млн. грн., саме: бронежилети - 1809 штук, шоломи - 837 штук,
3836 пар взуття, технічні засоби -1636 одиниць, (в т.ч. автомобіль швидкої
допомоги УАЗ -452 надано в оренду), продукти харчування - 3353 тони.

2.
Мобілізація
спрямування.

надходжень до

бюджетів

всіх

рівнів та їх

Надходження до Зведеного бюджету за 9 місяців 2017 року, з
врахуванням платежів, які адмініструє державна фіскальна служба, митних
платежів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли в порівнянні з
відповідним періодом 2016 року на 46,6% або на 3325,1 млн. грн. і
становлять 10460,2 млн. грн. В тому числі надходження до Державного
бюджету склали 5018,2 млн. грн., їх обсяг збільшився в 1,6 рази або на 1788,6
млн. грн.
До бюджетів усіх рівнів зібрано 8049,1 млн. грн. податків і зборів, які
адмініструє державна фіскальна служба, що на 2255,5 млн. грн. або на 38,9%
більше, ніж за січень-вересень 2016 року. В тому числі до Державного
бюджету —3636,8 млн. грн., що на 1133,3 млн. грн. або на 45,3% більше рівня
аналогічного періоду минулого року.
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами
податку на додану вартість (522,9 млн. грн.), фактичні надходження до
Зведеного бюджету склали 7526,2 млн. грн. (зросли на 2381,4 млн. грн. або на
46,5%), а до Державного бюджету - 3113,9 млн. грн. (відповідно на 1259,1
млн. грн. або майже в 1,7 рази більше).
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Структура надходжень податків і зборів до зведеного бюджету у
Вінницькій області за 9 місяців 2017 року, %
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на додану вартість з вироблених
в Україні товарів (сальдо)
Єдиний податок
Плата за землю
Податок на прибуток підприємств
Військовий збір
Інші
Екологічний податок
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздріб ної торгівл і підакциз них товарі в
Частина прибутку (доходу} господарських
організацій, що вилучається до бюджету
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

В структурі надходжень до зведеного бюджету по Вінницькій області
за 9 місяців 2017 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів
фізичних осіб —49,8% (його сума становила 3 747,2 млн. грн.), податок на
додану вартість (сальдо) - 17,1% (1 287,2 млн. грн.,), єдиний податок - 8,3%
(630,2 млн. грн.), плата за землю - 7,5% (565,3 млн. грн.), податок на
прибуток - 6,3% (471,5 млн. грн.), військовий збір - 4 % (301,9 млн. грн.),
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів - 1,8% (134,8 млн. грн.) та інші.
Протягом звітного періоду забезпечено приріст надходжень до
зведеного бюджету: податку на додану вартість з вироблених в Україні
товарів (сальдо) - майже в 3 рази (+854,7 млн. грн.), податку на доходи
фізичних осіб - в 1,5 рази (+1235,4 млн. грн.), військового збору - на 39,9%
(+86,2 млн. грн.), частини прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету - майже в 1,9 рази (+23,7 млн. грн.), єдиного
податку - на 42,6% (+188,2 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки - майже у 2,2 рази (+25,9 млн. грн.) та інші.
Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів в поточному році
сплачуються платниками зайнятими у сільському господарстві. Протягом
січня-вересня 2017 року до зведеного бюджету від них надійшло 1962,9 млн.
грн. (без врахування надходжень по ВПП), що складає 25,0% від загального
збору податків та зборів по області. До державного бюджету України від
сільгоспвиробників надійшло 1066,5 млн. грн. (30,6% від загального збору
податків до державного бюджету по області).
Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено
підприємствами промисловості. Протягом 9 місяців 2017 року від них до
зведеного бюджету надійшло 1357,8 млн. грн. (без врахування надходжень
по ВПП), що становить 17,3% від загального збору податків та зборів по
10
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області. До державного бюджету України промисловим комплексом області
сплачено 656,4 млн. гри. (18,8% від загального збору податків до державного
бюджету по області).
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості
займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до зведеного бюджету
складає 35,9% (сплачено 488,1 млн. грн.), до державного бюджету - 38,7%
(сплачено 253,9 млн. грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням
електроенергії, газу та води, протягом січня-вересня 2017 року сплачено до
зведеного бюджету 341,2 млн. грн., що складає 25,1% від суми податків,
сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного
бюджету від підприємств даної галузі склали 103,9 млн. грн. або 15,8%
надходжень від підприємств промисловості.
Питома вага надходжень у зведеному бюджеті від суб’єктів
господарської діяльності, що займаються торгівлею, склала 7,4% (сплачено
580,2 млн. грн.), транспортом та зв’язком - 5,7% (сплачено 447 млн. грн.),
будівництвом - 3,7% (сплачено 292,7 млн. грн.).
За 9 місяців 2017 року до бюджету області (загальний і спеціальний
фонди) надійшло доходів в сумі 5442 млн. грн. Порівняно з відповідним
періодом минулого року зазначені надходження збільшились на 1536,5 млн.
грн. або на 39,3%.
До загального фонду бюджету області надійшло доходів в сумі 4528,3
млн. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і
закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на
1240,5 млн. грн. або на 37,7%.
З 634 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 9 місяців
2017 року 623 ради або 98,3% їх загальної кількості; не виконано 11
бюджетів.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду
бюджету області отримано 785 млн. грн. дотацій та 7599,5 млн. грн.
субвенцій з державного бюджету. Проти аналогічного періоду 2016 року
надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на
2422,4 млн. грн. або на 40,6%.
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Динаміка щомісячних надходжень доходів загального фонду бюджету
області, млн. грн.
2017рік

644,0

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

За січень-вересень 2017 року із зведеного бюджету області (загальний і
спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 13319,9 млн. грн., які
збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 4073,5 млн. грн.
або на 44,1%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 1456,3 млн. грн., що
більше проти 9-ти місяців 2016 року на 593,1 млн. грн. або майже в 1,7 рази.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування
соціально-культурної сфери, за 9 місяців 2017 року на зазначені цілі
використано 10826,3 млн. грн., а це - 81,3% усіх видатків загального і
спеціального фондів.
У тому числі на освіту використано 3710 млн. грн. (проти аналогічного
періоду 2016 року збільшення на 1196 млн. грн. або на 47,6%), на охорону
здоров’я - 2280,4 млн. грн. (відповідно на 648,5 млн. грн. або на 39,7%
більше), на соціальний захист та соціальне забезпечення - 4327,9 млн. грн.
(збільшення на 1133,2 млн. грн. або на 35,5%), на культуру - 396,1 млн. грн.
(збільшення на 101,7 млн. грн. або на 34,5%).
3. Розвиток промислового комплексу.
За 9 місяців поточного року спостерігається стабільна ситуація в роботі
промислового комплексу області.
Так, виробництво промислової продукції збільшилось на 7,8% проти
відповідного періоду 2016 року.
За індексом промислового виробництва серед регіонів України
Вінницька область посідає 7 місце (по Україні індекс промислового
виробництва становить 99,6%).
На промислових підприємствах області наразі працює 55042 осіб,
середньомісячна заробітна плата яких становить 6698 грн. Найбільше
12
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зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі - 20022 працівника та в
енергетиці - 10802 особи.
Динаміка індексу промислової продукції Вінницької області серед
регіонів України у січні-вересні 2017 року, %

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового
виробництва на 5,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні на
24,2%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів — на 21,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві
паперу та поліграфічній діяльності - на 15,6%, у металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів - на 10,9%, у
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів - на 4,9%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів —на 3,2%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
обсяги збільшились до відповідного періоду минулого року на 20,5%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового
виробництва, порівнюючи з січнем —вереснем минулого року, зменшились
на 30,5%, що в основному зумовлено призупиненням ліцензіатам
спеціальних дозволів на надрокористування.
Добувними підприємствами області у січні-вересні поточного року
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 970,7 млн. грн.,
що становить 2,1% від середньообласного рівня.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс
промислової продукції січня-вересня 2017 року до відповідного періоду
попереднього року становив 103,2%.

13

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січеньвересень 2017 року склала 63,9%, реалізовано продукції на суму 30,1 млрд.
грн.
На підприємствах легкої промисловості, питома вага якої в
загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-вересень 2017
року складає 0,5%, обсяги виробництва продукції перевищили рівень
минулого року на 4,9%.
За 9 місяців п.р. реалізовано продукції на суму 231,9 млн. грн..
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності (питома вага 3,7%) обсяги виробництва
січня-вересня 2017 року перевищили рівень відповідного періоду
попереднього року на 15,6%. Підприємствами деревообробної та
поліграфічної промисловості за 9 місяців 2017 року реалізовано продукції на
1,8 млрд. грн.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага
2,9%) обсяги продукції у січні-вересні 2017 року не досягли показників
відповідного періоду минулого року на 16,9%, що зумовлено втратою ринків
збуту в Російській Федерації, які на даний час не диверсифіковано.
За січень-вересень 2017 року реалізовано продукції на суму 1,4 млрд.
грн.
На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) відбулось зростання обсягів
виробництва у січні-вересні 2017 року проти минулорічного періоду на
21, 8%.
Підприємствами галузі за січень - вересень 2017 року реалізовано
продукції на суму 428,1 млн. грн.
На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у
січні-вересні 2017 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним
періодом 2016 року знижено на 7,6%. Основною причиною є зменшення
замовлень.
Підприємствами галузі за січень-вересень 2017 року реалізовано
продукції на суму 965 млн. грн., що становить 2,0% від середньообласного
обсягу реалізованої продукції області.
Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-вересні 2017
року проти відповідного періоду 2016 року перевищено на 10,9%.
Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січеньвересень 2017 року склала 2,0%, реалізовано продукції на суму 947 млн. грн.
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На машинобудівних підприємствах за період січня-вересня 2017 року
обсяги виробництва продукції зросли на 24,2%. Зростання проти січнясерпня 2017 року пришвидшилось на 4,6 в. п.
Питома вага галузі складає 2,3%. Підприємствами реалізовано
продукції на суму 1,1 млрд. грн.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та
кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-вересні 2017 року
перевищено на 20,5%. Темпи виробництва проти січня-серпня 2017 року
зросли на 3,9 в. п..
За звітний період поточного року вироблено 3918,8 млн. кВт. год.
електроенергії. Питома вага галузі складає 18,5%, обсяг реалізованої
продукції у січні-вересні 2017 року становить 8,7 млрд. грн.
Структура промислового виробництва, %
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У січні-вересні 2017 року підприємствами області реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 47,1 млрд. грн. Частка
області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає 3,0%.
Зовнішньоторговельний оборот товарів.
Так, за січень - вересень 2017 р. оборот склав 1102,7 млн. дол. СІЛА,
який проти січня - вересня 2016р. збільшився на 40,4%. Обсяги експорту
товарів становили 846,9 млн. дол. СІЛА і збільшились на 35,5% порівняно з
відповідним періодом минулого року (3 місце серед регіонів України). Частка
Вінниччини у загальнодержавному обсязі експорту товарів склала майже 3%.
Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області
здійснювали з партнерами із 134 країни світу, при чому експортувались
товари до 116 країн.
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В експорті товарів значна доля належить Індії (15,5% загальних обсягів
експорту), Польщі (9,1%), Білорусі (5,2%), Іспанії (5,9%) і Китаю (по 5,5%) та
Туреччини (4,2%).
В експорті домінуюче місце займають поставки жирів та олії
тваринного або рослинного походження (37,1% загального обсягу експорту
області). У значних обсягах експортувались: олія соняшникова; олія соєва;
маргарин, харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів.
Серед найбільших підприємств експортерів галузі слід виділити - ПАТ
Вінницький олійножировий комбінат; ТОВ «Підприємство «Авіс», ПрАТ
«Літинський молочний завод», ПАТ «Вінницький молочний завод «Рошен»,
Тульчинська філія ТОВ «Терра Фуд», ТОВ «Хмільницький завод СЗМ
«Молочний візит».
На другому місці знаходяться поставки готових харчових продуктів
(17,6%), серед яких найбільше експортуються цукор і кондитерські вироби з
цукру. Серед найбільших підприємств експортерів галузі слід виділити - ТОВ
«Іллінецький цукровий завод», ТОВ ПК «Зоря Поділля».
Поставки продуктів рослинного походження займають третє місце в
експорті товарів (18,4%). Це, в основному, зернові культури. Серед
найбільших підприємств експортерів галузі слід відмітити - ТОВ
«Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» та ТОВ «Зерносвіт».
Темпи зростання (зниження) експорту товарів (у % до відповідного
періоду попереднього року, наростаючим підсумком

4. Інвестиційна діяльність.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку області, станом на 1 жовтня 2017 року,
становив 195,7 млн. дол. СІЛА.
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Галузева структура залучених іноземних інвестицій, млн. дол. США
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Інвестиції надійшли з 49 країн світу. Переважна більшість інвестицій
(79,8% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС - 156,2
млн. дол., з інших країн світу - 39,5 млн. дол. (20,2%).
До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 70,9%
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 44 млн. дол., Австрія 32,9 млн. дол., Франція - 30,3 млн. дол., Німеччина - 17,8 млн. дол., Польща 13,8 млн. дол..

Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення
капітальних інвестицій.
За січень-вересень 2017 року підприємствами та організаціями різних
форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6,9 млрд. грн.
капітальних інвестицій (11 місце серед регіонів України). Обсяги інвестицій
порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилися на 34,5%.
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Індекс капітальних інвестицій до відповідного періоду
попереднього року, %
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До кінця 2017 року освоєння капітальних інвестицій планується на
рівні 8,9 млрд. грн.
У галузі промисловості реалізовано ряд інвестиційних проектів.
У січні-листопаді 2017 р. в області було реалізовано ЗО інвестиційних
проектів вартістю близько 820 млн. грн., що дозволило створити 835 нових
робочих місць, при цьому у промисловості було реалізовано 14 проектів
(вартістю 655 млн. грн., створено 780 нових робочих місць), з них по галузях:
• харчова та переробна - 6 проектів на суму 295 млн. грн., 235 робочих
місць;
• альтернативна енергетика - 2 проекти на суму 315 млн. грн., 10
робочих місць;
• машинобудування - 2 проекти, 320 робочих місць;
• добувна галузь - 1 проект на суму 8,5 млн. грн., 170 робочих місць;
• інші -3 проекти на суму 33 млн. грн., 45 робочих місць.
Серед найбільших реалізованих проектів слід виділити:
•
введення в дію І черги спільного проекту Державного
Підприємства «Електричні Системи» у співпраці з компанією DELPHI з
виробництва автомобільних джгутів для європейських заводів на базі ДП «45
Експериментальний механічний завод» (вже офіційно працевлаштовано 300
осіб, загальна вартість проекту складає 10 млн. євро),
•
будівництво сонячних електростанцій на землях Копайгородської
сільської ради Барського району ТОВ «Енергосопор Про» потужністю 6,05
МВт (вартість проекту 305 млн.грн.),
•
будівництво цеху з виробництва біоетанолу ТОВ «Корпорація
СКІФ-96» в м. Гайсин (вартість проекту 210 млн.грн, створено 70 нових
робочих місць),
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•
завершення реконструкції виробничих потужностей ДП
«Тростянецький спиртовий завод» під виробництво біоетанолу та його
похідних(вартість проекту 50 млн. грн., створено 100 нових робочих місць),
•
відновлення ТОВ «УКРПДРО 2009» гідроелектростанції в
с.Уладівка (вартість проекту 9 млн. грн., створено 10 нових робочих місць),
•
розширення виробничих потужностей ПАТ «Плазма - Тек»
смт. Рудниця Піщанського району (вартість проектів 30 млн. грн., створено
45 нових робочих місць).
У 2018 році завершиться реалізація потужних інвестиційних проектів,
що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери:
• будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва
холодильного обладнання для напоїв «Українською пивною компанією»
(UBC Group) - загальна вартість проекту 350млн.грн, у 2018 році буде
створено 750 нових робочих місць, після виходу заводу на повну потужність
у 2020р. буде працевлаштовано 1500 осіб;
• продовження реалізації II та III черги спільного проекту Державного
Підприємства «Електричні Системи» у співпраці з компанією DELPHI, у
2018 році буде створено 2200 нових робочих місць;
• реалізація проекту по збільшенню потужності виробництва
паркетної дошки на ТОВ «Барлінекінвест» (загальна вартість проекту 30
млн.євро, у 2018 році буде створено 300 нових робочих місць);
• будівництво II черги птахокомплексу «Вінницький бройлер» ПрАТ
«Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» у м.Ладижин
(загальна вартість проекту 700 млн. грн., у 2018 році буде створено 1500
нових робочих місць) та реалізація екологічного проекту з запуску в дію
біогазового комплексу для виробництва електроенергії потужністю 20 МВт
(сировина біогазового комплексу - відходи виробництва, в т.ч. курячий
послід), - загальна вартість проекту 50 млн. дол. СІЛА, у 2018 році буде
створено ЗО нових робочих місць);
• введення в дію японською компанією «Fujikura» заводу із випуску
кабельної продукції для автомобілів у м.Немирів передбачає створення на
першому етапі реалізації проекту 600 нових робочих місць;
• крім того, на даний час в області триває робота ще над одним
потужним проектом з розміщення виробничих потужностей компанією
«Sumitomo Corp.», яка планує створення понад 2000 робочих місць.
На 2018 рік передбачається збільшення обсягів капітальних інвестицій
за рахунок усіх джерел фінансування на 6,9% (у фактичних цінах до
попереднього року), що становитиме 9,5 млрд. грн.
З метою активізації економічної співпраці, презентації інвестиційного,
економічного, агропромислового та туристичного потенціалу області, а
також задля встановлення нових партнерських контактів та налагодженню
взаємовигідного співробітництва 8 вересня 2017 року у м. Вінниці проведено
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V Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина - бізнес в центрі
України», який об’єднав майже три сотні учасників в різних країн світу.
В рамках заходу були презентовані: результати щорічної оцінки
ділового клімату Вінницької області за 2016 рік, інвестиційний потенціал
Вінницької області та м. Вінниця, результати успішної реалізації
інвестиційних проектів в регіоні. В ході форуму відбулось урочисте
підписання Меморандуму про співпрацю між Громадською організацією
«Вінницький Бізнес Клуб» та Міжнародним трейд-клубом в Україні.
5. Державна підтримка щодо реалізації інвестиційних проектів.
Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку
Вінниччини є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів.
У 2017 році Вінниччина отримала значну фінансову підтримку держави
на реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування в обсязі
529,3 млн. грн., а це майже в 2 рази більше рівня попереднього періоду, у
тому числі:
- державний фонд регіонального розвитку (далі - ДФРР) - 172,9 млн.
грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі Субвенція) 356,4 млн. грн..
Крім того, для 21 об’єднаної територіальної громади Вінниччини
(вибори 2015-2016 років) виділено 45,7 млн. грн. субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад на 2017 рік.
Розподіл коштів ДФРР по пріоритетних напрямках:
- заходи з енергозбереження та енергоефективності навчальних
закладів - 10 проектів на загальну суму 10,7 млн. грн.;
- заходи з енергозбереження та енергоефективності закладів охорони
здоров’я 4 проекти на загальну суму 5,9 млн. грн.;
розвиток спортивної інфраструктури - 6 проектів на загальну суму
10,0 млн. грн.;
мережа сервісних центрів - 1 проект на загальну суму 0,3 млн. грн.;
- решта - проекти з будівництва, реконструкції, модернізації - 23
проекти на загальну суму 146, 0 млн. грн.
За рахунок коштів ДФРР у 2017 році фінансуються 43 проекти на
загальну суму 172,9 млн. грн., з яких:
охорона здоров’я —9 проектів на суму 32,8 млн. грн.;
- освіта - 16 проектів на суму 35,2 млн. грн.;
культура - 3 проекти на суму 6,8 млн. грн.;
спорт - 6 проектів на суму 10,0 млн. грн.;
інфраструктура —4 проекти на суму 76,3 млн. грн.;
інші - 5 проектів на суму 11,8 млн. грн.
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Проекти, які реалізуються за рахунок ДФРР
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За фінансової підтримки державного фонду регіонального розвитку:
- реалізуються проекти з будівництва шкіл у с. Михайлівка
Гайсинського та с. Зведенівка Шаргородського районів на 144 учнівських
місця; спортивного комплексу у с. Іванів Калинівського району,
спортмайданчика зі штучним покриттям у м. Погребище;
- продовжується реконструкція закладів освіти в с. Сосонка
Вінницького, с. Марксово Немирівського та смт Сутиски Тиврівського
районів; обласних закладів охорони здоров’я — відділень онко та
тубдиспансерів, дитячої лікарні, Хмільницької фізлікарні; закладів культури
- театру ім. Садовського, будинків культури у с. Росоша Липовецького та
с. Летківка Тростянецького районів; спортивно-оздоровчого закладу у містах
Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський;
- проводяться заходи з енергозбереження в закладах освіти міст
Погребище та Хмільник, смт Піщанка та 7 населених пунктах області;
лікарнях міст Жмеринка, Могилів-Подільський, Ямпіль;
- здійснюються роботи з реконструкції об’єктів інфраструктури, серед
яких водовідвідення у м. Хмільник, мостова споруда і проспект Космонавтів
у м. Вінниця;
- реалізуються проекти з підтримки добровільно об’єднаних
територіальних громад, у т. ч. придбання 2-х шкільних автобусів у
Немирівському районі, реконструкція приміщення ЦНАП у с. Джулинка
Бершадського та мереж зовнішнього освітлення у с. Мельниківці
Немирівського району, біоенергетичне забезпечення Северинівської ОТГ.
Що стосується субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на 2017 рік,
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то згідно розподілу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07 червня 2017 року №410 для 21 об’єднаної територіальної громади
Вінниччини (вибори 2015-2016 років) виділено 45,7 млн. грн. (до відома: на
2016 рік - 5,7 млн. грн. для 2 ОТГ).
Станом на 20 жовтня 2017 року обласною державною адміністрацією
підготовлено позитивні висновки по 55 проектам для 21 ОТГ на загальну
суму субвенції 45,7 млн. грн., які погоджено Мінрегіонбудом (60% субвенції
направлено на проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття
(тротуарних доріжок), 40% - на будівництво мереж вуличного освітлення,
реконструкція розподільчих мереж водогонів, поточні ремонти бюджетних
закладів та інше.
Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ у 2017 році

Електропостачання
4 ,2 млн.
Придбання обладнання та
спецтехніки

4 ,6 млн.
Водопостачання та
водовідведення

Реконструкція будівель
соціальної сфери

6. Природоохоронні заходи.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в області реалізовується ряд природоохоронних
заходів, на які з обласного бюджету заплановано спрямувати 115,2 млн. грн.
Кошти екологічного Фонду спрямовані на реалізацію наступних
69 заходів, серед яких :
- поводження з твердими побутовими та хімічними відходами 28 проектів на суму 36,6 млн. грн.;
- збереження природо-заповідного фонду (парки) - 4 проекти на суму
1,0 млн. грн.;
- збереження водойм та річок - 12 проектів на суму 9,7 млн. грн.;
- завершення робіт з перезатарення та складування непридатних
пестицидів - 1 захід на суму 0,1 млн. грн.;
- заходи, пов’язані з техногенною ситуацією в регіонах (об’єкти
водовідведення - очисні споруди та каналізаційні мережі) - 14 проектів на
суму 42,4 млн. грн.;
- збереження диких тварин - 3 проекти на 1,0 млн. грн.;
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- інші - 7 проектів на суму 24,4 млн. грн.
Природоохоронні заходи, які реалізуються за рахунок екологічних
коштів обласного бюджету у 2017 році
об'єкти водовідведення

збереження водойм та річок
',7 млн.грн.

збереження диких тварин (зубрів)
1 ,0 млн.грн.
збереження парків

поводження зТПВ

1,0 млн.грн.
перезатарення пестицидів
-

0,1 млн.грн.

За рахунок коштів обласного бюджету :
завершено роботи по перезатаренню 51т пестицидів;
здійснюються заходи щодо поводження з ТПВ - завершено
будівництво сортувальної лінії в смт Муровані Курилівці, придбано 9
сміттєвозів та контейнерів для районних центрів та населених пунктів
області, передбачається придбання або технічне переоснащення
сортувальних комплексів у містах Бар, Іллінці, Калинівка, Козятин, МогилівПодільський, Хмільник;
- проводиться реконструкція (будівництво) очисних споруд у містах
Гайсин, Козятин, Ямпіль, с. Нова Гребля Калинівського та с. Глухівці
Козятинського районів, каналізаційних мереж та насосних станцій у містах
Вінниця, Бар, Липовець, Немирів, Тульчин, смт Стрижавка;
- реалізуються заходи із збереження природо-заповідного фонду
(парків) на території закладів охорони здоров’я в с. Северинівка
Жмеринського району, с. Сокілець Немирівського районів, с. Жван
Мурованокуриловецького району, м. Вінниця; громади смт Теплик;
проводяться роботи по поліпшенню технічного стану малих річок
та
водойм
в
Жмеринському,
Тульчинському,
Хмільницькому,
Чернівецькому, Шаргородському, Ямпільському районах та м. МогилівПодільський.
7. Агропромисловий комплекс
В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва
продукції за січень - вересень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом
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минулого року, складають 89%, в тому числі в сільськогосподарських
підприємствах - 82%, в господарствах населення - 99,6%.
Зниження темпів виробництва валової продукції сільського
господарства обумовлено зменшенням урожайності сільськогосподарських
культур порівняно із минулим роком внаслідок несприятливих погодних
умов.
Серед регіонів України Вінниччина займає лідируючі позиції за
обсягом виробництва валової продукції сільського господарства, по
виробництву зернових культур, цукрових буряків, м’яса і молока, за
чисельністю наявного поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, друге місце - за обсягом
виробництва валової продукції на 1 особу.
В регіоні виробляється 7,5% обсягу валової продукції сільського
господарства України.
Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва (з наростаючим
підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

С ІЧ Е Н Ь

С ІЧ Е Н Ь ЛЮ ТИЙ

С ІЧ Е Н Ь БЕРЕЗЕН Ь

С ІЧ Е Н Ь К В ІТ Е Н Ь

С ІЧ Е Н Ь ТРАВЕНЬ

С ІЧ Е Н Ь ЧЕРВЕНЬ

С ІЧ Е Н Ь ЛИПЕНЬ

С ІЧ Е Н Ь СЕРПЕНЬ

С ІЧ Е К Ь ВЕРЕСЕН Ь

Не дивлячись на примхи погоди, сільгоспвиробники Вінниччини
отримали вагомі результати в галузі рослинництва. В області вироблено біля
2,4 млн. тонн зерна ранньої групи зернових та зернобобових культур. В тому
числі біля 1,8 млн. тонн пшениці, 492,9 тис. тонн ячменю, 87,6 тис. тонн
гороху. Середня урожайність пшениці склала 52,4 ц/га, ячменю - 46,4 ц/га,
гороху - 33,9 ц/га. Наближається до завершення збирання кукурудзи на
зерно, урожайність якої складає понад 70 ц/га. Всього планується отримати
валовий збір зернових культур понад 4,9 млн. тонн.
На завершальному етапі знаходиться збирання цукрових буряків,
виробництво яких очікується в обсязі біля 2,7 млн. тонн. Середня
урожайність складає 466,5 ц/га.
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Валовий збір соняшнику в поточному році склав біля 700 тис. тонн,
середня урожайність - 28,3 ц/га. Сої намолочено близько 290 тис. тонн при
урожайності - 20,1 ц/га. Ріпаку зібрано в обсязі 191,0 тис. тонн при середній
урожайності 31,7 ц/га, що на 3,1 ц/га більше минулого року.
По всіх категоріях господарств накопано біля 1,9 млн. тонн картоплі та
зібрано біля 470 тис. тонн овочів.
В тваринництві за 9 місяців поточного року по всіх категоріях
господарств вироблено 654,9 тис. тонн молока, 323,1 тис. тонн м’яса
(реалізація), яєць - 741,6 млн. шт. В порівнянні з аналогічним періодом
минулого року обсяги виробництва молока зменшились на 1,2%, м’яса - на
3,4%, яєць - збільшились на 6,3%.
Виробництво молока очікується в обсязі 854,7 тис. тонн, м’яса
(реалізація) - 425,1 тис. тонн.

В області реалізується 86 інвестиційних проектів на суму понад 14,8
млрд. грн., направлених на розвиток аграрного виробництва, інфраструктури
для зберігання сільськогосподарської продукції, модернізації виробничих
потужностей підприємств харчової та переробної промисловості. Планується
створити 1883 нових робочих місць.
В 2017 році в аграрному секторі Вінницької області реконструйовано:
- З молочно-товарних ферми на 706 гол./місць (ТОВ «Агрокомплекс
«Зелена долина» с. Гнатків Томашпільського району на 100 гол./'місць, ПрАТ
ПК «Поділля» с. Дзигівка Ямпільського району на 406 гол./місць та
Гайсинська філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського
району на 200 гол./місць);
- тваринницьке приміщення для відгодівлі ВРХ на 125 гол./місць
(ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка Липовецького району);
- 2 свинокомплекса на 2240 гол./місць (ПП «Явірагросервіс» с.
Поташня Бершадського району на 2 тис. гол./місць та СФГ «Світоч» с.
Студена на 240 гол./місць).
Дня розвитку інфраструктури зберігання аграрної продукції завершено
будівництво:
2
елеваторів загальною потужністю 100 тис. тонн (елеватор ТО
ПК „Зоря Поділля” м. Гайсин потужністю 68 тис. тонн, елеватор АК
«Зелена долина» смт Томагипіль на 32 тис. тонн);
- фруктосховища на 4,5 тис. тонн (ПАТ «Дружба-ВМ» с. ШураКопіївська Тульчинського району);
овочесховища на 1,5 тис. тонн (ФГ «Згар» смт Літин).
Також реконструйовано зерносклад ФГ «Нова господа» с. Гостинне
Немирівського району на 3 тис. тонн.
Всього створено 91 робоче місце.
8. Розвиток внутрішньої торгівлі
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Роздрібний товарооборот області за січень-вересень 2017 року
становить 14,8 млрд. грн. і збільшився у порівнянних цінах на 16,9%. За
темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область посідає 2 місце серед
регіонів України.

Темп зростання (спадання) обороту роздрібної торгівлі у %
(в порівняних цінах)

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті
продовольчих товарів області становить близько 90,0%.
На внутрішньому ринку області запроваджені заходи із підтримки
вітчизняного товаровиробника, які в наступному році є пріоритетними.
Зокрема:
- успішно функціонують та розширюються мережеві підприємства
торгівлі такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети
«Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд»(супермаркети
«Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет»
(магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші;
активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих
товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар»,
ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ
«Бондарукові ковбаси»;
- постійно проводяться круглі столи та семінари, що сприяють у
впроваджені сучасних методів введення бізнесу в торговельній діяльності.
На території області працюють 743297 об’єктів торгівлі та надають
послуги харчування 1156 об’єктів ресторанного господарства.
В області діють 82 ринки та 98 постійно діючих ярмарків.
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За січень-жовтень поточного року в області проведено 3610 ярмарків, в
т.ч. традиційних осінніх сільськогосподарських та Великодніх ярмарків на
яких реалізується продукція фермерських господарств та підприємств
переробної галузі області за цінами нижчими ніж ті, що склалися на ринку
області. На даних ярмарках реалізовано товарів на суму 242,4 млн. грн.
9. Забезпечення населення питною водою
Забезпечення населення області питною водою є однією з пріоритетних
проблем, розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я,
поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення.
Протягом 2017 року облдержадміністрацією з місцевими державними
адміністраціями та територіальними громадами опрацьовувалось питання
щодо залучення позички обласного бюджету на виконання робіт з
будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання.
Позичка (кредит) обласного бюджету надається юридичній особі комунальному підприємству територіальної громади під 6% річних, терміном
до 3-х років, відповідно до Правил надання КО «Обласний фонд сприяння
інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів
позичальникам, затверджених рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання
від 30.06.2010 року №1019 (зі змінами).
У поточному році бюджетні позички розподілені на 8 об’єктів на
загальну суму 4 млн. грн. на наступні об’єкти:
• будівництво водогону по вул.Дорошенко у м.Бар - 300,0 тис. грн.;
• будівництво зовнішнього водогону в с.Комарівці - 1000,0 грн.;
• будівництво водогону по вул.Шкільна, Польова,Медова, 8-го
Березня, Садова, Зарічна,Л.Українки, Мічуріна,Шевченко, Б.Хмельницького,
Молодіжна, Лісова в с.Журавлівка - 600,0 тис. грн.;
• реконструкція водопроводу в с.Михайлівці —600,0 тис. грн.;
• реконструкція мереж водопостачання та споруд в с.Курашівці 450,0 тис. грн.;
• будівництво водогону в смт Теплик по вул. Мічуріна,Енергетиків,9
Травня, Грушевського - 280,0 тис. грн.;
• реконструкція мереж водопостачання та споруд в с.Галайківці —420
тис. грн.;
• будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в с.
Маньківці Барського району - 350,0 тис. грн.
Загальна потреба в коштах на реалізацію заходів з будівництва,
реконструкції, капітального ремонту водопровідних систем на 2018 рік
становить - 58,14 млн. грн.
10. Енергоефективність та енергозбереження
З метою подальшої реалізації політики енергоефективності та
енергозбереження та території області, облдержадміністрацією розроблена
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регіональна програма підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки»
(затверджена рішенням обласної Ради від 24 березня 2017 року №310.
Одним з основних напрямків вищезазначеної програми є переведення
котелень бюджетних установ з природного газу на альтернативні види
палива.
У 2017 році в районах реалізується 23 проекти із заміщення
традиційних видів палива на суму 23,1 млн. грн.
На даний час завершені роботи по 10 об’єктах на загальну суму 16,5
млн. грн., в тому числі: Теплицький район - 5 об’єктів, Калинівський район 4, Іллінецький район - 1.
В області продовжується робота щодо залучення кредитів на виконання
заходів з енергозбереження.
З метою реалізації державної програми та підвищення доступності
кредитних коштів, що залучаються населення на енергозберігаючі заходи,
продовжено роботу згідно з обласною програмою енергозбереження для
жителів області, яка передбачає компенсацію 8% ставки за користування
кредитними ресурсами, отриманими в кредитно-фінансових установах на
заходи з енергозбереження, що будуть проводитись населенням та ОСББ.
Слід зазначити, що на даний час у Вінницькій області функціонує - 772
ОСББ, в тому числі у м. Вінниці - 490.
На 2017 рік згідно Програми з обласного бюджету передбачено
фінансування у розмірі 3 млн. грн..
З початку дії Державної Програми в області видано 10 900 кредитів на
загальну суму 242,0 млн. грн., в тому числі:
- АТ «Ощадбанк України» видано фізичним особам 6798 кредитів на
суму 145,5 млн. грн. та 13 кредитів для ОСББ на суму 591,4 тис. грн.;
- ПАТ АБ «Укргазбанк» - відповідно фізичним особам 4082 кредитів
(94,8 млн. грн.) і 7 кредитів ОСББ (1,12 млн. грн.).
11. Транспортна система.
Транспортна галузь області задовольняє потреби населення у
пасажирських та вантажних перевезеннях, яка функціонує завдяки
розвинутій транспортній інфраструктурі.
Фактично перевезенням пасажирів займаються 157 автомобільних
перевізника, які включають в себе як юридичні особи так і фізичні особипідприємці. У перевезеннях використовується більше 2-х тис. транспортних
засобів (автобусів), з них для обслуговування автобусних міжміських та
приміських внутрішньообласних маршрутів загального користування задіяні
біля 1500 одиниць.
Сьогодні в області, за даними сервісного центру, налічується біля 50
тис. вантажних автомобілів, з них 16,9 тис.од. належать суб’єктам
господарювання юридичним особам і 33,2 тис. од. фізичним особам
підприємцям.
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Також, на території Вінницької області у підпорядкуванні двох
регіональних філій ДП «Південна залізниця» та ДП «Одеська залізниця»
знаходяться 61 залізнична станція. Загальна протяжність залізничних
магістралей Вінниччини складає 1074,3 км.
Функціонує міжнародний аеропорт КП «Аеропорт Вінниця», який,
може приймати літаки класу Боїнг-737, Аеробус АЗ20, 8ААВ-340, Ту-154, Іл76, АН-74. З аеропорту здійснюються регулярні рейси до Ізраїлю (Тель-Авів),
Польщі (Варшава) та чартерні рейси до Туреччини (Анталія), Єгипту (Шармем-Шейх).
У жовтні 2017 року міжнародний аеропорт «Вінниця» визнаний
аеропортом року. Таку нагороду комунальне підприємство отримало від
Асоціації «Аеропорти України». За дев’ять місяців цього року аеропорт
«Вінниця» збільшив кількість пасажирів в 2,5 рази, рейсів - в 1,5 рази в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У січні - вересні 2017 року вантажооборот підприємств транспорту
становив 19938,9 млн.ткм, або 111,3% від обсягу січня - вересня 2016 року
Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,8%, а
автомобільного транспорту зменшився на 1,9%.
Підприємствами транспорту області перевезено 16258,1 тис.т вантажів,
що на 9,6% більше, ніж у січні - вересні 2016 року.
У січні-вересні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 12,5 млн.
т вантажів, що на 6,0% більше, ніж у січні-вересні 2016 р.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) у січні - вересні 2017р. перевезено 3,7
млн.т вантажів, що на 23,7% більше обсягу перевезень вантажів відповідного
періоду минулого року, виконано вантажооборот в обсязі 669,8 млн.т/км.
Пасажирооборот за 9 місяців поточного року становив 5087,1 млн.
пас.км і збільшився на 2,9% порівняно з пасажирською роботою, яка
виконана у січні —вересні минулого року.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності населених пунктів області у 2017 році заплановано
залучити близько 365,0 млн. грн. Станом на 01.10.2017 р. виконано
ремонтних робіт на загальну суму 314,4 млн. грн., в т. ч:
будівництво - 2,9 млн. грн.,
реконструкція доріг - 8,4 млн. грн.,
капітальний ремонт - 200,0 млн. грн.,
поточний ремонт - 74,5 млн. грн.,
утримання доріг - 28,6 млн. грн..
12. Мале підприємництво.
В області відмічається розвиток
населення.

підприємницької

активності

29

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

Протягом січня-вересня 2017 року, за даними моніторингу,
започаткували діяльність 9993 новостворених суб’єктів господарювання, що
в 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2016 року, із яких 961 юридична особа (на 14% менше) та 9032 - фізичні особи-підприємців (в 1,7
рази більше).
Динаміка розвитку малого підприємництва

• • •

КІЛЬКІСТЬ МП, од

Юридичних осіб

9 міс.2017

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва за 9 місяців 2017 року становить 2209,4 млн. грн. або
29,4% від загальних обсягів надходжень, що на 27,1% більше ніж у
відповідному періоді 2016 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зросла на
34,6%, або на 328,5 млн. грн. і становить 1277,8 млн. грн., а їх частка в
загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 29,0%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 9
місяців 2017 року, порівнюючи з відповідним періодом минулого року,
зросли на 149,8 млн. грн. і складають 471,6 млн. грн., або 10,6% від загальної
суми надходжень до місцевих бюджетів.
13. Центри надання адміністративних послуг.
В області діють 32 ЦНАПи (21 - районних, 4 - міськрайонних, 4 міських, 2- сільських, 1- селищний) та 6 - територіальних відділень (3 - в
м.Вінниця, по 1 - в Липовецькому, Крижопільському та Погребищенському
районах).
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За січень-вересень 2017 року Центрами надання адміністративних
послуг у Вінницькій області надано понад 895 тисяч різноманітних
адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 18,6% більше порівняно
з відповідним періодом 2016 року.
За даними моніторингу
Мінекономрозвитку, Вінницька область посідає 1 місце за кількістю наданих
адміністративних послуг в Україні (11,4% від загальної кількості послуг).
Надання адміністративних послуг через ЦНАП в розрізі областей
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На забезпечення ефективної роботи Центрів у 2017 році з місцевих
бюджетів профінансовано 1,2 млн. грн..
14. Ефективність роботи системи „Ргогогго”.
За результатами моніторингу 9 місяців поточного року сайту Ргогогго,
Вінницька обласна державна адміністрація займає третє місце серед областей
України за кількістю проведених електронних закупівель.
За січень-вересень 2017 року бюджетними закладами, установами,
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів
проведено 13948 електронних закупівель. Очікувана вартість становить 1,99
млрд. грн. Економія коштів обласного та районних бюджетів становила
майже 93,74 млн. грн..
Загалом за 9 місяців 2017 року проведено 12502 допорогові закупівлі.
Економія коштів по допорогових закупівлях склала 34,76 млн. грн. або 37 %
від загальної кількості закупівель.
15. Рівень заробітної плати та заборгованість.
Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась у
відповідності та на засадах повного дотримання державних соціальних
гарантій.
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У 2017 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання темпів
приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у
Вінницькій області ріст рівня заробітної плати випереджає середній по
Україні.
Приріст середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2017
року складає 45,5%, тоді як у відповідному періоді 2016 року він становив
25% (ріст на 20,5 відсоткових пункти). По Україні, відповідно,приріст
складає - 37,2%, і зріс на 12,9 в.п.
Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень - вересень 2017
року до відповідного періоду 2016 року зросла на 1838,54 грн. і становить
5879,63 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 13
місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 8 місце.
Індекс реальної заробітної плати області за січень - вересень поточного
року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 28,4% (по
Україні зріс на 18,8%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за
звітний період область займає 4 місце в рейтингу регіонів України.
Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників
області за січень-вересень, грн.

Середньомісячна заробітна плата за вересень 2017 року у порівнянні до
вересня 2016 року зросла на 39,9% або на 1805,74 грн., а до серпня 2017 року
- збільшилась на 3,4% або на 210,84 грн. і становить 6329,04 грн.
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної
заробітної плати в області за січень - вересень 2017 року досягнуто у
працівників, які зайняті у сфері інформації та телекомунікації - 7931,51 грн.
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(в порівнянні з відповідним періодом 2016 року зарплата зросла на 22,5% або
на 1468,75 грн., та на 34,9% більше середнього рівня по економіці області).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень вересень 2017 року у працівників підприємств переробної промисловості, які
займаються виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної продукції,8258,44 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата
зросла на 33,2% або на 1998,11 грн. та на 40,5% перевищує середній рівень
по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються
виробництвом гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
мінеральної продукції - 4455,50 грн. (зросла на 19,6% або на 733,12 грн., на
24,2% менше середнього рівня по економіці).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство середньомісячна заробітна плата працівників за січень вересень 2017 року складає 6167,87 грн. і зросла до відповідного періоду
2016 року в 1,5 рази або на 2134,47 грн. та на 4,9% більше середнього рівня
по економіці. В тому числі по виду діяльності сільське господарство зарплата у сільгоспвиробників зросла в 1,5 рази або на 2021,68 грн. і складає
5883,83 грн. (на 0,1% більше середнього рівня по економіці області).
Серед непромислових видів діяльності: у сфері державного управління
й оборони; обов’язкового соціального страхування середньомісячна
заробітна плата становить 7050,63 грн. (зросла в 1,5 рази або на 2507,28 грн. і
на 19,9% більше середнього рівня по економіці); в галузі транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - 6502,23 грн.
(зросла на 39,2% або на 1834,02 грн. і на 10,6% перевищує середній рівень по
економіці), в тому числі діяльність у сфері транспорту ~ 6821,02 грн. (зросла
на 42,5% або на 2030,88 грн. і на 16,0% перевищує середній рівень по
економіці), тощо.
Станом на 1 жовтня 2017 року загальна сума заборгованості із
заробітної плати на 28 підприємствах області (включаючи 7 економічно
активних, 20 підприємство-банкрут та 1 економічно неактивне, яке
призупинило діяльність) становить в цілому 14014,4 тис. грн., в порівнянні з
даними 01.09.2017 року - зменшилась на 7,7% або на 1064,1 тис. грн. За
рівнем заборгованості із заробітної плати область займає 7 місце серед
регіонів України, за темпами її зміни в порівнянні з даними на 01.01.2017
року - 13 місце.
16. Пенсійне забезпечення.
В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а
також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку
пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
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За січень-вересень 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України у
Вінницькій області з усіх джерел фінансування надходження склали 7196,2
млн. грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2016 року збільшились на 9,3% або
на 611,9 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається
дотаційним регіоном. Станом на 01.10.2017 року забезпеченість власними
коштами на виплату пенсій складає 39,6% і в порівнянні з відповідним
періодом минулого року збільшилась на 12,1 відсоткових пунктів.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у
Вінницькій області за січень-вересень 2017 року склали 7568,8 млн. грн., що
майже на 8,1% або на 564,8 млн. грн. більше ніж за відповідний період
минулого року.
Станом на 01.10.2017 року в області фактично отримують пенсії 458911
осіб.
Динаміка зростання розміру пенсій у Вінницькій області, грн.
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На 1 жовтня 2017 року середньомісячний розмір пенсії складає 2021
грн. 49 коп., у порівнянні з 01.10.2016 року - зріс на 512 грн.25 коп. або на
33,9% (становив 1509 грн.24 коп.).
Крім того, станом на 01.10.2017 року в області отримують пенсії 21414
військовослужбовців.
На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2675
грн.02 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2016 року (2553 грн.
89 коп.) зріс на 4,8%, або на 121 грн. 13 коп.
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17. Освіта.
В області станом на 1 жовтня 2017 року функціонує 799 дошкільних
навчальних закладів, в яких навчально-виховний процес забезпечують 5458
педагогічних працівників.
Впродовж 2016-2017 років поновили роботу 20 ДНЗ, з них 1
новобудова. Кількість дітей охоплених дошкільною освітою зросла з 56,3 до
56,6 тис. Рівень охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільними навчальними
закладами становить 85,4%, а дітей 5-ти річного віку - 90%.
Рівень охоплення дітей від 3 до 6 років різними формами освіти
становить 95,3%, а дітей 5-ти річного віку - 100%.
Станом на 1 вересня 2017 року в області функціонує 860 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 155,5 тис. учнів.
Станом на 15.09.2017 року в області утворено 24 об’єднані територіальні
громади, в яких визначено 9 опорних шкіл з 22 філіями.
З 01.09.2017 р. в області розпочато пілотне впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти Нової української школи. Учасниками
Всеукраїнського експерименту є 4 загальноосвітні навчальні заклади,
учасниками обласного - 8 шкіл (10 класів).
Станом на 1 жовтня 2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах
навчається 849 учнів - вимушених переселенців з Автономної Республіки
Крим, Донецької та Луганської областей; відвідують дошкільні навчальні
заклади 302 вихованці.
Закладами професійно-технічної освіти випущено та направлено для
працевлаштування на підприємства, установи і організації 6135
кваліфікованих робітників та «молодших спеціалістів». Отримали
кваліфікацію із двох і більше професій, що сприяє їх працевлаштуванню,
4602 випускники. Станом на 01.10.2017 р. працевлаштовані за професією
4729 випускників (77%), продовжують навчання у вищих навчальних
закладах 562 (9%), не працевлаштовані - 764 (12%). Працевлаштування
випускників продовжується.
На здійснення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів
професійно-технічної освіти всього профінансовано 5816 тис. грн., у тому
числі з обласного бюджету - 1510,8 тис. грн., з бюджету м. Вінниці - 38,3
тис. грн., із спеціального фонду - 4266,9 тис. грн.. Для підвищення
енергозбереження замінені вікна приміщень (повністю або частково) 11
професійно-технічних навчальних закладів, на які використано 324,7 тис.
грн. бюджетних та 1098,5 тис.грн. позабюджетних надходжень.
Продовжується утеплення фасадів навчальних приміщень - для цього
використано 162,2 тис. грн.. Відремонтовано 4647 кв. м. дахів на суму 1635,4
тис. грн., у тому числі 1430,2 тис. грн. бюджетних коштів. Стовідсотково
відремонтовані котельні.
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За підтримки будівельної галузі Фонду ім. Ебергерда Шьока
(Німеччина), створено сучасний навчально-виробничий комплекс для
підготовки професії «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань».
На базі ВХПТУ №5 м. Вінниці створено сучасну навчально-виробничу
базу для підготовки спеціалістів з професії «Монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування», з державного бюджету виділено 699 тис. грн..
У 2017 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти з
різних джерел фінансування залучено 169,078 млн. грн., в тому числі:
- державний бюджет - 62,2 млн. грн.
- місцевий бюджет - 56,3 млн. грн.
- позабюджетні кошти - 50,6 млн. грн.
Станом на 01.10.2017 року капітально відремонтовано:
- у 155 школах замінено 1841 вікон;
- у 18 школах утеплено фасади;
- у 40 школах відремонтовано та утеплено дахи;
- у 56 закладах відремонтовано системи опалення;
- у 22 закладах замінено котли на більш сучасні та модернізовані;
- у 58 закладах замінено 218 дверей;
- відремонтовано 2,1 км. теплових мереж.
За період підготовки до нового навчального року в усіх дошкільних
навчальних закладах області проведено поточні та капітальні ремонти.
Лише протягом літнього періоду 2017 року в 60 ДНЗ були проведені
капітальні ремонти, обладнано спортивні майданчики в 14 ДНЗ, утеплено
стіни у 22 ДНЗ ремонт покрівель та утеплення дахів - 28 ДНЗ.
Оновлено обладнання харчоблоків у 135 ДНЗ. Придбано м’який
інвентар у 221 ДНЗ, спортивне обладнання - у 116 ДНЗ, технологічне
обладнання на харчоблоки - у 135 ДНЗ, тощо.
За кошти уряду Японії за програмою «Кусаноне» в м.Ямполі
відремонтовано приміщення двох дошкільних закладів на суму 54,6 тис. дол.
США.
На 2017 рік заплановано проведення робіт по дооснащенню газових
котелень котлами на альтернативних видах палива у 33 закладах освіти на
суму 20,5 млн. грн. та по виведенню котелень з підвальних приміщень у 15
закладах, вартість робіт становить близько 16 млн. грн.
Станом на 01.10.2017р. завершено роботи по переведенню 12 газових
котелень на альтернативні види палива на суму 2755,5 тис. грн.
(Калинівський район - 2, Хмільницький район - 2, Теплицький район - 6).
Роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень завершено на
3-х об’єктах на загальну суму 3 407,0 тис. грн. (Крижопільський р-н - 1,
Ямпільський р-н - 2). Продовжуються роботи ще на 10 об’єктах.
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18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Станом на 01.10.2017 року в області проживає 2470 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному
обліку служб у справах дітей, з них 2272 дитини перебуває сімейних формах
виховання, що складає 92,02% від загальної кількості дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування.
Протягом 9 місяців поточного року 256 дітей вищезгаданої категорії
влаштовані в родини, а саме: 42 дитини були усиновлені, 165 влаштовано під
опіку, 49 влаштовано на виховання в прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу. Станом на 01.10.2017 року в інтернатних закладах перебуває
6,8% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На території області проживає 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із зони АТО та
тимчасово окупованої території та виховуються в сімейних формах
виховання, з них 12 дітей - в сім’ях опікунів (піклувальників).
В області функціонує три прийомні сім’ї з числа внутрішньо
переміщених осіб в с. Зарванці, Вінницького району (1 - прийомна дитина та
1- рідна); в м. Хмільник (1 - прийомна дитина, 1- з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, 4 - рідних); в с. Погребище (3 прийомних дітей, 4 - рідних), які перебувають під соціальним супроводом
районного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
В області здійснюється постійний контроль за дотриманням прав 76
дітей, батьки яких загинули в ході антитерористичної операції в східних
областях України.
За оперативними даними 9 місяців 2017 року, 239 дітей набули статусу
діти-сироти, діти, позбавленої батьківського піклування, з них 193 влаштовані в сім’ї громадян України, що складає 80,8 %.
Однією з форм соціальної адаптації дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, є їх соціально-психологічної реабілітація у
Вінницькому та Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної
реабілітації дітей.
Протягом 9 місяців 2017 року у вищезазначених закладах перебувало
124 вихованця. На функціонування даних центрів станом на 01.10.2017 року
з державного бюджету використано 4433,1 тис. грн., спонсорської допомоги
отримано 53,1 тис. грн..
Продовжується координаційна робота щодо забезпечення дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом, в результаті - 8 дітей
вступили у право власності.
19. Збереження доступності надання медичної допомоги.
Медична допомога населенню області надається мережею лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров’я районного та обласного
підпорядкування.
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Стаціонарну допомогу населенню надають 50 лікарняних закладів, у
тому числі обласна лікарня ім. М.І. Пирогова, обласна дитяча клінічна
лікарня, 6 міських лікарень, міська лікарня швидкої допомоги, обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни, 9 спеціалізованих лікарень, 3 лікарні
інтенсивного лікування, 5 лікарень планового лікування, 19 центральних
районних лікарень, 2 пологових будинки, 2 психіатричні лікарні. А також 8
диспансерів.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 40
закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), до складу яких
входять 325 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 835
фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП), 35 поліклінік у складі
лікарняних закладів, 8 диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік.
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» за 9 місяців 2017 року на рівні об’єднаних
територіальних громад в області створено 7 нових закладів первинної
медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД Іллінецької міської ради,
Калинівський міський медичний центр ПМД, Центр ПМСД Студенянської
сільської ради Піщанського району Вінницької області, Немирівський
міський Центр ПМСД, Чернятинська головна амбулаторія загальної практики
сімейної медицини Северинівської сільської ради, Томашпільський
селищний центр ПМСД, Центр ПМСД Джулинської сільської ради
Бершадського району Вінницької області).
Крім того, в області функціонує 8 санаторіїв, 2 будинки дитини, 5
інших закладів.
Потужність ліжкового фонду області на 01.10.2017 року складає 10 463
ліжка. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових
стаціонарів загалом по області становить 65,6 на 10 тисяч населення.
За рахунок приведення мережі закладів охорони здоров'я до діючих
нормативів, зменшилась кількість понаднормованих стаціонарних ліжок, що
дозволило більш раціонально використовувати бюджетні кошти, та
спрямувати їх на покращення забезпечення населення медикаментами, а
лікувально-профілактичні заклади області медичним обладнанням, м’яким
інвентарем, та забезпечити використання енергозберігаючих технологій.
За 9 місяців 2017 року у Вінницькій області зареєстровано сталу
динаміку коефіцієнтів народжуваності (на рівні 6,8%) та загальної смертності
(в межах 11,5%). Відбулось збільшення рівня малюкової смертностіз 6,1 до
6,3 на 1000 народжених живими, за 9 місяців 2017 року народилось на 700
дітей менше ніж за 9 місяців 2016 року. На першому місці в її структурі
знаходяться перинатальні стани (40,0%), на другому- вроджені вади
розвитку (25,7%). Перинатальна смертність з початку року склала 8,9%о
проти 7,9%о у 2016 році.
Аналіз показників захворюваності населення області свідчить про її
стабілізацію. За 9 місяців 2017 року порівняно з 2016 роком рівень загальної
захворюваності склав 16662,4 проти 16661,3 на 10 тис населення області.
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Первинна захворюваність населення реєструється на рівні 4882,7 на 10
тис. населення, що загалом відповідає рівню 2016 року - 4881,6 на 10 тис.
населення. Структура захворюваності упродовж останніх років залишається
стабільною.
Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», для
підвищення рівня якості та доступності екстреної медичної допомоги до
найбільш віддалених населених пунктів області, створено територіальне
медичне об’єднання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є
реалізація субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я
Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із
серцево-судинною патологією».
В рамках запровадження будівництва Вінницького регіонального
клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології
укладено договір з Іспанською інжиніринговою консалтинговою компанією
ЕРТІ8А на супровід будівельно-монтажних робіт на суму 681 тис. дол. СІЛА.
Загалом, Центром здійснено 606 коронарографії, з яких 52,3%
невідкладних (ургентних), операцій стентувань - 358, з яких 67,9%
невідкладних (ургентних).
Надання паліативної допомоги у стаціонарі дорослим забезпечує
відділення паліативної допомоги на ЗО ліжок в міській клінічній лікарні №3
м. Вінниця та відділення паліативної допомоги на 10 ліжок на базі лікарні у
с. Уланів, Хмільницького р-ну. До спеціалізованої медичної допомоги
відносяться 4 ліжка паліативної допомоги на базі Вінницького обласного
Центру профілактики та боротьби зі СШДом та Козятинська обласна
туберкульозна лікарня, на ЗО ліжок, яка функціонує, як заклад для
паліативного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз.
З травня 2016 року функціонує виїзна бригада паліативної допомоги
дитячому населенню Вінницької області на базі обласної дитячої клінічної
лікарні.
Також, на базі обласної дитячої клінічної лікарні функціонує «Гаряча
лінія» для населення з питань паліативної допомоги дітям та виїзна бригада
паліативної допомоги дитячому населенню Вінницької області. Мета наближення паліативної допомоги дитячому населенню області, організація
та надання консультацій з питань паліативної допомоги родині, організація
виїздів спеціалістів за місцем проживання паліативного хворого.
За рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році виконано будівельних
робіт в закладах первинного, вторинного та третинного рівнів надання
медичної допомоги на суму 72,1 млн. грн., у тому числі:
на первинному рівні надання медичної допомоги проведено ремонтні
роботи в 50 закладах, загальна вартість виконаних робіт складає 2,1 млн. грн.,
у тому числі повністю завершено ремонти в 26 закладах (10 амбулаторій та
16 фельдшерських пунктів);
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- на вторинному рівні надання медичної допомоги виконано ремонтні
роботи на суму 16,1 млн. грн.
Після проведення капітального ремонту відкрито:
- дитяче відділення Погребищенської центральної районної лікарні,
загальна вартість виконаних робіт - 425,0 тис. грн.,
- відділення екстреної медичної допомоги Калинівської центральної
районної лікарні, загальна вартість виконаних робіт - 800,0 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт кабінет функціональної діагностики та
першого поверху поліклініки Ладижинського територіального медичного
об'єднання, вартість виконаних робіт - 1032,4 тис. грн., проведено
капітальний ремонт системи опалення хірургічного відділення Липовецької
центральної районної лікарні - 107,6 тис. грн.
Відремонтовано внутрішню систему водопостачання приміщень
Оратівської центральної районної лікарні вартість виконаних робіт - 322,0
тис. грн. та відкрито після капітального ремонту терапевтичне відділення
лікарні, загальна вартість робіт —1000,0 тис. грн. (позабюджетні кошти).
На даний час проводяться роботи з реконструкції тепломережі
Немирівської центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт 846,27 тис. грн., капітального ремонту отоларингологічного відділення
Вінницької центральної районної лікарні - 12253,55 тис. грн., капітального
ремонту патологоанатомічного відділення Крижопільської окружної лікарні
інтенсивного лікування, вартість виконаних робіт - 134,95 тис. грн.
Розпочато реконструкцію приміщення педіатричного відділення
Барської центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт - 448,1 тис.
грн., реконструкція харчоблоку Могілів-Подільської окружної лікарні
інтенсивного лікування, вартість виконаних робіт - 370,0 тис. грн., проходить
реконструкція полового відділення Шаргородської центральної районної
лікарні, вартість виконаних робіт - 932,2 тис. грн.
Проводиться капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на
території Барської центральної районної лікарні, вартість виконаних робіт 545,3 тис. грн.
Продовжується будівництво поліклініки в смт Теплик, вартість
виконаних робіт - 3209,1 тис. грн.
На третинному рівні надання медичної допомоги проведено ремонтних
робіт на загальну суму 53,9 млн.грн., у тому числі:
Відкрито після проведення реконструкції гінекологічне відділення
Вінницького обласного онкологічного диспансеру. Виконання ремонтних
робіт в 2017 р. - 435,209 тис. грн. Загальна вартість будівельних робіт склала
5,7 млн. грн., з яких 4,7 млн. грн. було виділено із Державного фонду
регіонального розвитку та 1,0 млн. грн. із обласного бюджету.
Розпочата реконструкція урологічного відділення Вінницького
обласного онкологічного диспансеру, вартість виконаних робіт - 644,0 тис.
грн. Реконструкція з прибудовою частини приміщень будівлі радіологічного
відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру,
вартість виконаних в поточному році робіт - 238,0 тис. грн.
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Завершено капітальний ремонт кабінетів поліклініки та інших
приміщень обласної клінічної дитячої лікарні, вартість виконаних робіт 480,0 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території Тульчинського
обласного будинку дитини, вартість виконаних робіт - 111,0 тис. грн.
Продовжуються реконструкція легеневого відділення № 2 та
капітальний ремонт легеневого відділення № 3 обласного спеціалізованого
територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія», загальна вартість
виконаних робіт - 3805,1 тис. грн., капітальний ремонт відділення
інтенсивної терапії та інших приміщень обласного клінічного госпіталю
ветеранів війни, вартість виконаних робіт —1100,0 тис. грн.; реконструкція,
реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи, вартість
виконаних робіт - 420,9 тис. грн., капітальний ремонт електричних мереж в
підвальних приміщеннях Вінницької обласної психоневрологічної лікарні
ім.акад. О.І. Ющенка, вартість виконаних робіт - 216,9 тис. грн.
Виконуються роботи по утепленню фасадів корпусів "А” і "Б" та
капітальний ремонт огорожі території обласного спеціалізованого будинку
дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки.
Загальна вартість виконаних робіт складає 1252,56 тис. грн.
Продовжується реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу
лікувально-діагностичного
відділення
Хмільницької
обласної
фізіотерапевтичної лікарні, вартість виконаних робіт - 422,1 тис. грн..
Проводиться капітальний ремонт фасадів та покрівлі гематологічного
відділення (корпус №14), капітальний ремонт фасадів лікувального корпусу
№ 17 обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, загальна вартість
виконаних робіт - 2340,37 тис. грн.
Завершено будівництво першої черги хірургічного корпусу обласної
клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.
У 2017 році проводиться:
- реконструкція урологічного відділення Вінницького обласного
онкологічного диспансеру - 8,7 млн. грн., в тому числі з Державного фонду
регіонального розвитку - 7,8 млн. грн. та 0,9 млн. грн. із обласного бюджету.
Станом на 29.09.2017 р. освоєно - 644,0 тис. грн. коштів обласного бюджету.
- продовжується реконструкція приміщень відділення легеневого
туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого
територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» —4,7 млн. грн., в тому
числі з державного фонду регіонального розвитку — 4,2 млн. грн. та 0,5 млн.
грн. із обласного бюджету. Станом на 29.09.2017 р. освоєно —800,0 тис. грн.
коштів державного фонду регіонального розвитку та 467,3 тис. грн. —коштів
обласного бюджету.
20. Розвиток культурної сфери.
Діяльність галузі забезпечують 6 тис. 860 працівників, що залишається
на рівні відповідного періоду 2016 року.
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Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 01.10.
2017р. складає 544,2 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом
минулого року збільшився на 35,9% або на 143,8 млн. грн.. Уточний план
асигнувань закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування складає
123,4 млн. грн., який відповідно збільшився на 27,7% або на 26,8 млн. грн..
Протягом 9 місяців п.р. культурно-мистецькими та навчальними
закладами освоєно бюджетних асигнувань на загальну суму 382,1 млн. грн.
бюджетних коштів, що складає 70,2% від запланованої річної суми
асигнувань.
Протягом 2017 року здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов
праці, ефективного використання комунального майна та енергоресурсів.
Станом на 01.10.2017 року проведено капітальні і поточні ремонти на
257 об’єктах закладів культури області на загальну суму 32,3 млн. грн..
Найбільше проведено ремонтних робіт в закладах культури Липовецького
(15) на суму 4,3 млн. грн., Гайсинського (27) на суму 3,9 млн. грн.,
Калинівського (9) на суму 2,2 млн. грн., Хмільницького (7) на суму 1,3 млн.
грн., Барського (7) на суму 1,2 млн. грн., Вінницького(5) на суму 1,0 млн. грн.,
Мурованокуриловецького (10) на суму 920,0 тис. грн. районах та в закладах
культури м. Вінниці (10) на суму 10,6 млн. грн..
За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено капітальні ремонти та
перекриття дахів будинків культури і сільських клубів загальною площею
понад 15 тис. кв.м. в Хмільницькому, Погребищенському, Крижопільському,
Гайсинському та інших районах. Здійснено утеплення фасадів клубних
закладів Немирівського, Липовецького, Калинівського районів.
Здійснено значний обсяг робіт із заміни енергозберігаючих вікон та
дверей в клубних закладах Жмеринського, Вінницького районів. Замінено
газові котли опалення на альтернативні твердопаливні в 3-х клубних та
бібліотечних закладах Гайсинського та в 4-х будинках культури
Липовецького районів. Здійснено реконструкцію системи опалення з
встановленням нового твердопаливного котла в Мурованокуриловецькій
районній бібліотеці.
Відповідну роботу з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
проведено в закладах культури обласного підпорядкування. За рахунок
коштів обласного бюджету завершено будівництво електрокотельні (1,7 млн.
грн.), реконструкцію каналізаційної системи (520,0 тис. грн.) обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М.Садовського.
Проводиться робота з монтажу системи кондиціювання та вентиляції театру,
на що передбачено 5 млн. грн. за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку.
Ліквідовано аварійний стан східного порталу палацу Потоцьких в
м.Тульчині на суму 2,9 млн. грн. та проходить експертизу проектнокошторисна документація на реконструкцію входу основного корпусу
Тульчинського училища культури на - 220,0 тис. грн. з обласного бюджету.
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Протягом січня - вересня 2017 року проведено близько 85 тис.
культурно-масових заходів, які відвідали понад 3,2 мли. глядачів.
Організовано 94 конкурси і фестивалі народного та сучасного мистецтва,
учасниками яких стали більше тисячі творчих колективів та понад 1900
окремих виконавців.
Серед них міжнародні: імені П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк,
національних культур «Всі ми діти твої, Україно!», всеукраїнське
літературно-мистецьке свято сатири і гумору ім. С. Руданського, культурнопросвітницький фестиваль «Жива історія: Вінниччина в роки Другої світової
війни», конкурс читців «Кобзар і Україна», X фестиваль народної творчості
«Скарби Поділля» та мистецький проект «Молодь за майбутнє України»,
присвячені 26-ій річниці Незалежності України, та багато інших.
Визначною подією в мистецькому житті Вінниччини став І
Міжнародний фестиваль «ОРЕЛАРЕ8Т ТЦЬСНУК», до участі у якому
долучилися три симфонічних оркестри з Києва, Львова та Вінниці, чотири
хорові колективи, понад 300 артистів з України, Італії, Німеччини, Польщі,
Угорщини та Чехії, маестро-диригенти з Німеччини, СІЛА та Польщі.
Відвідувачами проекту стали більше 15 тисяч глядачів з України, Ізраїлю,
Болгарії та Польщі.
Впродовж півріччя проведено близько 250 благодійних концертів,
різноманітних мистецьких акцій, спрямованих на підтримку українських
бійців, які перебувають в зоні АТО, демобілізованих та поранених. Триває
співпраця обласних театрів з громадськими організаціями, які допомагають
соціальній адаптації вимушеним переселенцям та дітям з сімей учасників
АТО. Проведено 17 благодійних вистав, в т.ч. 2 - для учасників АТО та
членів їх родин.
Варто відзначити одну із важливих подій у мистецькому житті
Вінниччини - це створення симфонічного оркестру філармонії та презентація
його в рамках XV Міжнародного фестивалю ім. П.І. Чайковського та Н.Ф.
фон Мекк.
Реалізовано низку пам ’яткоохоронних заходів. В рамках виконання
гранту Європейського Союзу на пам’ятці архітектури України XVIII ст.
палацу Грохольських-Можайських завершено ремонтно-реставраційні
роботи зовнішньої частини палацу на загальну суму 450,0 тис. грн.
Виготовлено та погоджено робочу документацію для проведення ремонтнореставраційних робіт на пам’ятках архітектури, «Башта та мури» комплексу
Домініканського монастиря та «Келії» Єзуїтського монастиря у м. Вінниці та
інше.
До кінця поточного року пріоритетними питаннями залишаються:
- створення комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури
«Кіно-Поділля»;
- відзначення 80-річчя обласного академічного театру ляльок
- відзначення 90-річчя обласної бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка;
- завершення циклу заходів до 140-річчя з дня народження
М.Леонтовича.
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21. Туристична сфера
В області затверджено Програму розвитку туризму у Вінницькій
області на 2017 - 2020 роки, необхідність якої обумовлено створенням
цілісної ефективної системи підвищення рівня конкурентоспроможності
туристичної галузі області на внутрішньому та міжнародному туристичних
ринках, забезпеченням якості національного туристичного продукту.
Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку
економіки та соціальної сфери у Вінницькій області.
Область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього
та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий клімат, багатство флори і фауни, санаторно-курортне лікування
(курорт державного значення Хмільник), історико-культурний та
туристично-рекреаційний потенціал, достатні людські ресурси, розвинуту
мережу
транспортного
сполучення,
можливість
авіасполучення
(функціонують авіарейси на Варшаву, Тель-Авів, Анталію та Шарм-ЕльШейх).
Туристичні послуги у Вінницькій області надаються 68 суб’єктами
туристичної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), що на
7,9% більше, ніж у минулому році.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної
спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та
архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового
мистецтва, 1 - ландшафтна.
Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого
туризму. В області забезпечено діяльність 30 садиб, що пропонують
комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню,
екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.

22. Проекти розвитку громад області
^
Впровадження реформи місцевого самоврядування в області
Станом на 01.10.2017 року в області функціонують 24 об’єднані
територіальні громади, які об’єднали 76 місцевих рад. До кінця 2017 року
планується створити ще 10 ОТГ.
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» обласною державною адміністрацією розроблено, а
рішенням 38 сесії обласної ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894
схвалено проект Перспективного плану формування територій громад
Вінницької області, яким передбачено утворення в області 108 об’єднаних
територіальних громад.
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Надходження до загального фонду об’єднаних територіальних громад
за січень - вересень 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого
року зросли на 41,8% або на 116,5 млн. грн., зокрема: по податку на доходи
фізичних осіб - на 86,9 млн. грн. (на 55,4%), платі за землю - на 10,1 млн.
грн. (на 21,9%), єдиному податку - на 19,9 млн. грн. (на 50,9%),
адміністративних послугах - на 2,6 млн. грн. (на 59,1%).
Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за січень вересень 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року (у
співставних умовах) зросли на 37,7% або на 1240,5 млн. грн., зокрема по
бюджетах районів — на 39,2% або на 462,9 млн. грн., містах обласного
значення —на 35,3% або на 473,7 млн. грн., обласному бюджету —на 38,7%
або на 187,4 млн. грн.
Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
Так, за 9 місяців 2017 року додатковий фінансовий ресурс місцевих
бюджетів області склав 811,5 млн. грн. проти відповідного періоду 2014 року
(з часу введення в дію фінансової децентралізації). Зокрема, по єдиному
податку - 455,0 млн. грн., по акцизному податку - 245,8 млн. грн., по платі за
надання інших адміністративних послуг - 59,6 млн. грн. та по податку на
майно (без плати за землю) - 52,1 млн. грн.
Спостерігається значне збільшення планових показників на 2017 рік
бюджету розвитку (капітальні видатки) бюджетів об’єднаних територіальних
громад порівняно з 2016 роком на 88,0% або на 91,7 млн.грн.
^
Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення
ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних
громад в 2017 році проведено XIV обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад.
Цього року вперше, за всю історію існування конкурсу, з обласного
бюджету виділено на реалізацію проектів рекордну суму 23 млн. грн. (для
порівняння: в 2004 році в конкурсі прийняли участь та стали переможцями
27 громад, з обласного бюджету було виділено 300 тис. грн.).
Для участі в XIV обласному Конкурсі проектів розвитку
територіальних громад було подано 709 проектів, з них 73 проекти
екологічного спрямування.
На розгляд Конкурсної комісії було допущено 636 проектів, які
набрали вище 60 балів. За результатами конкурсу визнано переможцями 273
проекти, а саме: 63 - з екологічного спрямування та 173 - по іншим
напрямкам, таких як:
- підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями;
- збереження історико-культурної спадщини;
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- розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених
пунктів;
- заходи щодо енерго- та ресурсозбереження в закладах системи
охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту.

Подані заявки на участь у
Обласному конкурсі ТГ

Виділено коштів з обласного
дм щ уу бщцжету на конкурс, млн.грн.
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^ Грантова діяльність
Основною метою залучення грантових коштів є спроможність регіону
реалізовувати стратегічні інвестиції шляхом налагодження міжнародних
відносин та співробітництва з Європейськими партнерами.
Основними напрямками проектів, які реалізуються із залученням
міжнародної технічної допомоги за рахунок коштів Європейського Союзу, є:
- реформування енергетичного сектору,
- стимулювання розвитку соціальної сфери,
- поліпшення інвестиційного клімату,
- впровадження інновацій,
- розвиток підприємництва та туризму.
За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та
Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів
направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в
Україні» (БЕВРІЮ), завданням якого є подальша підтримка реалізації
реформи децентралізації; максимально широке впровадження моделей
децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів
співфінансування проектів розвитку; консолідація досвіду проекту та
інтеграція його у нормативні та законодавчі документи;
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- Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III
фаза», для участі в якому з метою поліпшення життя сільських громад
області відібрано 8 районів. Водночас, у виключному порядку Проект
підтримав громаду с. Павліка Калинівського району, яка постраждала під час
вибухів арсеналу. Було надано фінансову допомогу на відновлення
вуличного освітлення зруйнованого під час вибухів.
- Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в
області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження
ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на
місцевому, регіональному та національному рівнях.
Також, в поточному році Вінницька обласна державна адміністрація
виступала бенефіціаром 6 проектів міжнародної технічної допомоги, з яких 6
фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської
комісії в Україні, а 2 за рахунок коштів Європейського банку реконструкції
та розвитку.
У 2017 році за рахунок міжнародної технічної допомоги в області
реалізовувались наступні проекти:
1. Проект «Епе^уСо: Впровадження плану дій сталого енергетичного
розвитку м.Жмеринка».
2. Проект «Залучення громади до процесу планування міських
просторів» (м. Ладижин).
3. Проект «Туризм - запорука динамічного соціально-економічного
розвитку сільських громад» (смт Вороновиця).
4. Проект «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і
економічних інтересів особистих селянських господарств, а також
розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери
Томашпільського району».
5. Проект «Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця Підтримка в реалізації проекту».
6. Проект «Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця Нормативно-правова база».
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«Аиммчатнчна система
оплати проїзду для
ч,Нішшця - Нормативно
правова &М4»

ЄВРОПЕЙСЬКА КОЛДІСІЯ
ПІДТРИМАЛА 8 ПРОЕКТІВ
1АГОАНО КАМО'ПОНАД

ЗД №1В. Євро.

23. Міжнародне співробітництво
З точки зору розвитку міжнародного співробітництва Вінниччини 2017
рік був досить активним і насиченим.
Так, протягом року область відвідали понад 50 іноземних делегацій,
зокрема: 12 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу, делегації
регіонів-партнерів, міжнародних організацій та представники іноземних
компаній.
Важливими подіями стали:
- підписання у квітні Угоди між Вінницькою обласною державною
адміністрацією та урядом Ліберецького краю Чеської Республіки щодо
розвитку торговельно-економічного, науково-технічного і гуманітарного
співробітництва;
- офіційне підписання доповнення до Договору про співробітництво
між Вінницькою обласною державною адміністрацією та Ясським повітом
щодо співпраці в сфері соціального захисту.
Крім цього, область успішно реалізовує ще 10 Угод про
співробітництво із регіонами Польщі, Румунії, Білорусі, Молдови.
Міжрегіональне та транскордонне співробітництво в рамках діючих
угод досить динамічно розвивається, зокрема завдяки взаємним офіційним,
робочим, навчальним візитам, обміну досвідом та реалізації спільних
проектів.
Так, протягом 2017 року було організовано низьку візитів делегацій з
Вінниччини закордон. Зокрема, делегації фахівців у сфері освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, культури, представників медіасередовища, фахівців з регіонального розвитку відвідали Сьвєнтокшиське,
Лодзинське воєводства Республіки Польща, Ясський повіт Румунії,
Ліберецький край Чеської Республіки, Сороцький район Республіки Молдова
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з метою обміну досвідом та налагодження міжгалузевого співробітництва.
Також представники області брали участь у низці міжнародних економічних
форумів, конференцій та виставок. Відбулись виїзні економічні місії
вінницьких підприємців до Сполучених Штатів Америки, Китаю.
Крім того, з 5 по 17 серпня п.р. відповідно до домовленостей
очільників партнерських регіонів 34 дитини загиблих та поранених учасників
АТО із Вінниччини відвідали з ознайомчим візитом Ліберецький край
Чеської Республіки. Чеською стороною була організована культурнооздоровча програма: діти відвідали визначні місця краю, парки розваг та
атракціонів, взяли участь у спортивних атракціях.
Також, з 24 серпня по 01 вересня п.р. 20 дітей загиблих і поранених
учасників АТО та інших соціальних категорій з Вінницької області
перебували на відпочинку у Сьвєнтокшиському воєводстві відповідно до
попередньої домовленості очільників двох партнерських регіонів. Програма
перебування передбачала освітню та оздоровчу частину, а також екскурсії та
відвідування музеїв.
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I

I

.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НА 2018 РІК

Мета і завдання Програми виходять із стратегічних та операційних
цілей визначених Стратегією регіонального збалансованого розвитку до 2020
року.
Основною метою Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2018 рік є підвищення якості життя та добробуту
населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання
конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційноінвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі,
комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл
області, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та
задовільного стану навколишнього природного середовища.
Завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі
підґрунтя для:
^ підвищення безпеки населення та заходи з обороноздатності
області;
^ розвитку промислового комплексу області з метою насичення
ринку конкурентоспроможними промисловими товарами;
^ створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;
^ максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних
проектів;
^ розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва
Вінницької області;
^ проведення інвестиційного форуму та ярмарків;
^ створення умов для ефективного соціально спрямованого розвитку
аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності;
^ стимулювання
створення
і
підтримка
діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань
виробників;
^ забезпечення зайнятості сільського населення;
^ стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва,
навчання, поширення інноваційних розробок;
^ стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також
господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва;
^ здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів
області;
^ запровадження нових технологій з поліпшеними технікоекономічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю
виробництва;
^ стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності
суб'єктів господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних
послуг;
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^ модернізації інфраструктури області, зокрема транспортної та
житлово-комунальної;
^ організації ефективного управління у сфері виробництва і надання
житлово-комунальних послуг;
^ посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання
та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків;
^ реалізації державної політики у сфері протидії корупції;
^ запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації
ліквідації їх наслідків;
^ децентралізації влади, добровільного об'єднання територіальних
громад;
^ створення, оновлення та популяризація центрів культури, просвіти,
розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищах та містах;
^ реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної
спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій;
^ удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання
та виховання;
^ покращення якості надання соціальних послуг та соціального
забезпечення осіб з інвалідністю;
^ підтримка національного усиновлення, розвитку інших форм
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування: створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
^ дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, батьки яких загинули в зоні проведення АТО та тих, що
переселені з тимчасово окупованих територій;
^ покращання умов надання медичних послуг та матеріальнотехнічної бази лікувально-профілактичних закладів області шляхом
залучення різних джерел фінансування;
^ покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом
здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази,
облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;
^ здійснення заходів, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,
капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів, в
районах і містах області.
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III.

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію
пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної
цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та
спокою на території області; соціально-гуманітарна; економічна;
природокористування та безпека життєдіяльності людини, а також розвиток
громадянського суспільства.

(Т) Ціль-

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ
’ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пріоритет 1. Здійснення визначених чинним законодавством
повноважень в галузі оборонної роботи
Шляхи досягнення:
- удосконалення ефективності системи територіальної оборони
шляхом організації та участі місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування, суб’єктів територіальної оборони у проведенні навчань,
тренувань, занять з територіальної оборони;
- забезпечення готовності (в межах відповідальності) органів
державної влади та місцевого самоврядування, штабів зон (районів)
територіальної оборони до ведення її у визначені терміни за будь-яких
обставин для захисту життєво важливих національних інтересів держави на
території області;
- забезпечення охорони та оборони важливих об’єктів регіонального
та місцевого значення в умовах надзвичайного стану та особливого періоду
для гарантування безпеки життєдіяльності населення та недопущення
проявів тероризму на визначених об’єктах;
- своєчасне
забезпечення виконання заходів
із зміцнення
обороноздатності держави та удосконалення територіальної оборони області;
- виконання Указу Президента України щодо надання шефської
допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національній гвардії
України та Державної прикордонної служби України;
- виконання заходів обласної програми будівництва, облаштування та
утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський
державний кордон на 2017-2021 роки та будівництво, в рамках цієї програми
в 2017-2018 роках, пунктів пропуску «Цекинівка - Сорока» та «Бронниця Унгурь»;
- виконання Указу Президента України щодо проведення чергових
призовів громадян України на строкову військову службу та організація
роботи обласної призовної комісії для забезпечення призову громадян на
строкову військову службу;
- проведення комплексу заходів з метою сприяння реалізації планів
Генерального штабу Збройних Сил України щодо обсягів відбору громадян
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на військову службу за контрактом шляхом розгортання інформаційної
кампанії з супроводження заходів із популяризації та залучення громадян на
військову службу за контрактом, відновлення престижу військової служби та
популяризації серед населення через засоби масової перспектив проходження
військової служби.
Очікувані результати
- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист
його і територій області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
- зміцнення обороноздатності держави, підвищення рівня бойової
готовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, що
беруть участь в антитерористичній операції;
- удосконалення територіальної оборони області;
- зміцнення українсько-молдовського державного кордону;
- проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян
України на строкову військову службу;
- сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил
України щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом;
- створення умов для функціонування місцевих пунктів пропуску
через державний кордон України з метою сприяння поглибленню
транскордонного співробітництва, прискорення соціально-економічного
розвитку прикордонних районів, зміцнення їх економічних і культурних
зв’язків.
Пріоритет 2. Здійснення визначених чинним законодавством
повноважень в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і
свобод громадян
Шляхи досягнення:
- сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та
підтримки правоохоронних органів, забезпечення належної взаємодії
місцевих органів державної влади та правоохоронних органів;
- протидія корупційним проявам серед поліцейських, зміцнення
законності, службової, транспортної дисципліни, перегляд та покращення
психологічної і професійної підготовки;
- своєчасне забезпечення виконання заходів:
• створення
безпекового
середовища
та
забезпечення
правопорядку;
• сприяння діяльності правоохоронних органів;
• удосконалення діяльності суддівської гілки влади з метою
забезпечення якісного обслуговування населення області з питань
правосуддя;
• виправленім та перевиховання осіб, які перебувають в місцях
позбавлення волі та їх ресоціалізація після звільнення;
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•
посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченн
безпеки та правопорядку;
- протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та
вибухових речовин;
- посилення організаційних і практичних заходів з попередження
правопорушень та аварійності на автошляхах, реалізація заходів із
забезпечення безпеки дорожнього руху;
- якісне проведення слідчих дій, спрямованих на розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, налагодження конструктивної
взаємодії між оперативними та слідчими підрозділами, у тому числі інших
відомств, при розслідуванні кримінальних правопорушень;
- проведення профілактичних заходів з метою запобігання
злочинності;
- забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне
надання фахових коментарів щодо резонансних подій та наступальному
висвітленні в ЗМІ інформації про діяльність поліції з метою зміцнення довіри
населення.
Очікувані результати:
- недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території
області, підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку;
- забезпечення публічної безпеки і порядку, недопущення порушень
прав і свобод громадян під час проведення публічних заходів, продовження
реалізації проекту «Безпечне місто» у частині встановлення засобів
відеоспостереження, вжиття спільних із місцевими органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування заходів щодо усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень;
- дотримання законності при прийнятті та реєстрації заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події,
своєчасне унесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань;
- оперативне реагування підрозділів поліції на повідомлення про
правопорушення, забезпечення безумовного дотримання законності при
реєстрації та розгляді заяв і повідомлень, своєчасне та об’єктивне прийняття
рішень.
- збільшення відсотку розкриття злочинів, насамперед корисливонасильницької спрямованості, відновлення порушених прав потерпілих осіб,
відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства.

Ціль:

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту
населення і територій області від можливих надзвичайних ситуацій.
Шляхи досягнення:
- запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації
ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого
населення;
- виготовлення проектної документації на впровадження типового
комплексу регіональної автоматизованої системи централізованого
оповіщення;
- утримання внутрішньообласної системи оповіщення, міського та
позаміського запасних пунктів управління облдержадміністрації;
- забезпечення
працівників
територіальних
формувань,
спеціалізованих служб цивільного захисту та особового складу пунктів
управління облдержадміністрації засобами радіаційного та хімічного
захисту;
- проведення противозсувних робіт, а саме капітального ремонту
захисної дамби урочища «Панасова» протяжністю 4 км, с. Велика Кісниця
Ямпільського району;
- утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з визначеною
номенклатурою;
- утримання комунальної установи “Вінницький обласний центр
цивільного захисту та матеріальних резервів”;
- завершення у 2018 році інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту (інвентаризації підлягає 202 захисні споруди).
Очікувані результати
- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист
його і територій області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
- підвищення рівня захисту населення області;
- запровадження
комплексу
організаційних,
інженерних
та
матеріально-технічних заходів з метою запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації
життєзабезпечення постраждалих, підвищення ефективності реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

55

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

. > ЗРОСТАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ц,ль: ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу області,
активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для
посилення інвестиційної діяльності в області.
Шляхи досягнення:
- запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей
на
основі
впровадження
сучасних
інноваційних,
енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
- продовження будівництва вузлової розподільчої підстанції
750/330/110 кВ «Вінницька» поблизу села Гуменне (Вінницький район);
- впровадження у галузі промисловості найбільших інвестиційних
проектів, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери:
•
будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва
холодильного обладнання для напоїв «Українською пивною компанією»
(UBC Group);
•
реалізація спільного проекту Державного Підприємства
«Електричні Системи» у співпраці з компанією DELPHI з виробництва
комплектуючих виробів до автомобілів на базі ДП «45 Експериментальний
механічний завод»;
•
реалізація двох проектів по монтажу нової лінії по
окорюванню і розпилюванню деревини та збільшенню потужності
виробництва паркетної дошки на ТОВ «Барлінек Інвест»;
•
будівництво II черги птахокомплексу «Вінницький бройлер»
ПрАТ «Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» та реалізація
екологічного проекту з запуску в дію біогазового комплексу для виробництва
електроенергії потужністю 20 МВт/год (сировина біогазового комплексу відходи виробництва, в т.ч. курячий послід);
•
введення в дію японською компанією «Fujikura» заводу із
випуску кабельної продукції для автомобілів у м.Немирів передбачає
створення на першому етапі реалізації проекту 600 нових робочих місць.
- сприяння
подальшому
підвищенню
виробництва
конкурентоспроможної продукції на світових та вітчизняних ринках;
- реалізація проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний
відбір та можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету
отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми
підтримки секторальної політики - Підтримки регіональної політики
України;
- надання підтримки вітчизняним підприємствам для участі у
виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;
- активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств області;
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- розширення

кола підприємств, на яких передбачається
запровадження європейської системи контролю якості продукції, згідно з
міжнародними стандартами якості продукції - ІБО 9000, для підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг;
- сприяння організації участі машинобудівних промислових
підприємств у виконанні замовлень оборонного призначення.
Очікувані результати:
- збільшення обсягів промислового виробництва на 5%;
- проведення структурних перетворень в галузях економіки області,
що дозволить відійти від домінування аграрного сектору і харчової
промисловості та збільшити питому вагу інших галузей, а саме:
машинобудування, хімічної, енергетичної та інших галузей;
- модернізація промислового виробництва, зменшення його
енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих
технологій;
- створення умов для сталого розвитку області, підвищення рівня
життя населення;
- створення понад 4 тис. нових робочих місць;
- виробництво та використання альтернативних джерел енергії;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
світовому ринку;
- досягнення високотехнологічної інноваційної моделі розвитку
промисловості Вінниччини.
Пріоритет
2.
Підвищення
конкурентоспроможності
агропромислового комплексу шляхом ефективного використання
природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та
енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру
зберігання продукції
Шляхи досягнення:
- сприяння розвитку виробництва, інфраструктури зберігання,
переробки та збуту сільськогосподарської продукції;
- сприяння технічному та технологічному оновленню виробничих
процесів в агропромисловому комплексі, впровадження новітніх та
енергоощадних технологій, устаткування та систем автоматизації;
- сприяння раціональному використанню природніх ресурсів,
забезпечивши дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, екологічних
нормативів і стандартів промислових викидів у навколишнє середовище;
- сприяння впровадженню вимог Систем аналізу ризиків і критичних
контрольних точок (НАССР) в агропромислове виробництво;
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- проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за
участю підприємств АПК та сприяння їх участі в таких заходах в інших
регіонах України та світу;
- утримання державних лікарень ветеринарної медицини та державних
лабораторій ветеринарної медицини (забезпечення призначеннями на
заробітну плату працівникам державних лікарень ветеринарної медицини та
державних лабораторій ветеринарної медицини).
Очікувані результати:
- модернізація і розширення виробничих процесів в АПК та його
інфраструктурі;
- реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення
виробництва продукції з високою доданою вартістю;
- підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції на
міжнародних ринках;
- розширення асортименту продукції АПК.
Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання
та кооперації на селі.
Шляхи досягнення:
- сприяння створенню рівних умов для функціонування різних
організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі;
- стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері
сільськогосподарського товарного виробництва та суміжних галузях;
- створення умов доступу власно вирощеної аграрної продукції на
локальні аграрні ринки;
- надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським
господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та
іншим суб’єктам господарювання на селі через Комунальну організацію
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»;
- часткове відшкодування витрат за закуплену установку
індивідуального доїння та/або холодильну установку для зберігання і
охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше
корів молочного напряму продуктивності;
- часткове співфінансування проектів міжнародної технічної
допомоги, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації, зеленого туризму та дорадництва;
- складання технічної документації з нормативної грошової оцінки
землі;
- створення та окультурення громадських пасовищ.
Очікувані результати:
- збільшення кількості учасників організованого аграрного ринку;
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- диверсифікація сфер зайнятості сільського населення та створення

нових робочих місць;
- розширення видів виробленої продукції та отримуваних послуг в
сільській місцевості, в т.ч. не аграрних;
- підвищення якості виробленої продукції та наданих послуг;
- підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня
отриманих доходів сільськими мешканцями та соціальний захист.
Пріоритет 4 . Стимулювання розвитку сільськогосподарського
дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок
Шляхи досягнення:
- сприяння діяльності сільськогосподарських дорадчих служб,
дорадників та експертів-дорадників, орієнтованих на безпосередню роботу з
сільськогосподарськими виробниками та сільським населенням, що
сприятиме підвищенню ефективності та розвитку конкуренції аграрного
виробництва;
- надання інформаційно-дорадчої та практичної допомоги по питаннях
розвитку АПК;
- відшкодування витрат на підготовку дорадників та експертів
дорадників та підвищення їх кваліфікації;
- фінансування дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що
проводять діяльність у сільській місцевості та сільському населенню з питань
його зайнятості шляхом розвитку підприємництва на селі, кооперації, через
розроблення та виконання місцевих програм, інших ініціатив громадян.
Управління, маркетингу, ведення обліку, системи оподаткування, захисту
екології та інше.
Очікувані результати:
- підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору;
- розширення обізнаності виробників з інноваціями в аграрній сфері,
ситуацією на аграрному ринку;
- поширення передового досвіду.
Пріоритет 5. Здійснення заходів по ефективному використанню
водних ресурсів області
Шляхи досягнення:
- приведення орендних відносин щодо користування водними
об ’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів
(виготовлення паспортів водних об’єктів, укладання договорів оренди водних
об’єктів).
Очікувані результати:
- впорядкування реєстру водних об’єктів області;
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- збільшення надходжень від оренди водних об’єктів до обласного та
місцевих бюджетів.

Пріоритет 6. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих
технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів
Шляхи досягнення:
- запровадження систем щоденного моніторингу споживання паливноенергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами області;
- виконання енергетичних обстежень будівель бюджетних та
комунальних установ з метою визначення пріоритетних до реалізації
енергоефективних заходів;
- продовження роботи із переведення котелень бюджетних установ та
підприємств теплокомуненерго області на альтернативні види палива;
- реалізація комплексних проектів з енергозбереження та запобігання
розпорошування фінансових ресурсів на часткові та малоефективні заходи;
- запровадження системи матеріального стимулювання керівництва та
персоналу бюджетних та комунальних установ до ощадливого використання
енергоресурсів;
- реалізація проектів з енергозбереження шляхом укладання
енергосервісних договорів;
- створення пілотних проектів біоенергетичних кооперативів на базі
об’єднаних територіальних громад області;
- стимулювання населення до впровадження енергоефективності у
житловому секторі, в тому числі шляхом здешевленім кредитних ресурсів;
- підвищення культури енергоспоживання населенням через засоби
масової інформації та проведення інформаційно - роз’яснювальних кампаній.
Очікувані результати:
- підвищення ефективності споживання енергоресурсів та зменшення
показників питомих витрат енергії на одиницю площі;
- економія на оплаті спожитих паливно-енергетичних ресурсів
бюджетними та комунальними установами області;
- збільшення частки потужності котелень, що працюють на
альтеративних видах палива до 12% від сумарної потужності;
- скорочення споживання природного газу бюджетними установами
області до 14,5 млн. м.куб або на 12%;
~ поетапна термомодернізація житлового фонду, підвищення
експлуатаційних властивостей житлових будинків, скорочення споживання
паливно-енергетичних ресурсів населенням.
Пріоритет 7. Подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через
соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських партнерів
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Шляхи досягнення:
- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного
потенціалу Вінницької області;
- проведення міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина бізнес в центрі України», зустрічей, конференцій, круглих столів, семінарів,
презентації інвестиційного потенціалу Вінниччини, пошук бізнесових
контактів, а також обмін досвідом та запровадження нових технологій;
- організація поїздок економічної місії підприємців Вінниччини до
країн світу з метою перейняття досвіду у формуванні активної інвестиційної
позиції та налагодження ділових контактів для подальшого виходу на
зовнішні ринки та створення спільних підприємств;
- висвітлення позитивних прикладів залучення інвестицій на
семінарах, конференціях, виставках та інвестиційному порталі Вінницької
області;
- реалізація інвестиційних проектів регіонального розвитку;
- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних
проектів;
- залучення та супровід потенційних інвесторів, які розглядають
Вінниччину як місце для реалізації інвестиційних проектів;
- сприяння відкриттю представництв підприємств і компаній
Вінницької області за кордоном (бізнес-центри, торгові палати, тощо);
- об’єднання зусиль органів влади, бізнесу та громадянського
суспільства для просування Вінницької області на міжнародній арені;
підвищення ефективності роботи Агенції регіонального розвитку
Вінницької області з метою сприяння комунікаціям із зовнішніми
партнерами, бізнес-суб’єктами, донорами, які готові інвестувати у регіон;
- проведення
презентації
економічного,
агропромислового,
туристичного, культурного та промислового потенціалу Вінницької області
за кордоном з метою підвищення іміджу області;
- розповсюдження інформації про зовнішньоекономічний потенціал
Вінницької області серед дипломатичних представництв України, зокрема,
під час візитів у Вінницьку область представників іноземних дипломатичних
представництв в Україні та міжнародних організацій;
- відкриття в області представництва офісу із залучення та підтримки
інвестицій «ЦкгаіпеІпуе8Ь> та забезпечення фінансуванням на покриття
витрат, пов’язаних із створенням належних умов роботи.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту на 30,7%;
- збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку
області;
- створення додаткових робочих місць;
- позиціонування Вінниччини як регіону з сприятливим бізнескліматом та потужним інвестиційним потенціалом.
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Пріоритет 8. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та
послуг
Шляхи досягнення:
- проведення ярмаркових та виставкових заходів всіх рівнів та
максимально
можливе
використання
місцевого
виробничого
і
сільськогосподарського потенціалів в забезпеченні потреб населення;
- сприяння у просуванні продуктів місцевих товаровиробників в
національних торговельних мережах супермаркетів;
- залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розширення
мережі сучасних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, адаптованих
до європейських та світових стандартів і упровадження на регіональному
ринку передових торговельних технологій;
- сприяння у впровадженні міжнародних стандартів при виробництві
та реалізації вітчизняних товарів;
~ організація та підписання Меморандумів між товаровиробниками та
мережевими підприємствами торгівлі щодо стабілізації цінової ситуації на
соціально значущі товари;
- проведення форумів, зустрічей, конференцій, круглих столів,
семінарів
та
інших
заходів,
що
сприяють
підвищенню
конкурентоспроможності підприємств області на внутрішніх та зовнішніх
ринках;
- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської
продукції безпосередньо її виробниками та розвиток фірмової торгової
мережі товаровиробників області;
- удосконалення торговельного обслуговування осіб з інвалідністю та
громадян, що проживають в населених пунктах, де відсутні об’єкти торгівлі;
- сприяння у підвищенні професійної майстерності фахівців у сфері
надання послуг та розповсюдженні передового досвіду шляхом участі та
проведення регіональних, міжрегіональних конкурсів, чемпіонатів з
кулінарного, перукарського мистецтва, конструювання моделей одягу та
інших.
Очікувані результати:
- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами;
- проведення виставково-ярмаркових заходів, що відповідають
економічним потребам регіону і його мешканцям;
- підвищення ефективності проведення торговельної діяльності;
- підтримка товаровиробників області щодо розвитку логістики та
ринку їх товарів;
- збільшення частки продажу товарів вітчизняних виробників в
роздрібному товарообороті;
- налагодження ділових відносин між суб’єктами господарської
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діяльності;
- забезпечення населення у сільській місцевості об’єктами побутового
обслуговування.
Пріоритет 9. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу.
Шляхи досягнення:
- забезпечення реалізації заходів Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва Вінницької області до 2020 року;
- створення системи «розумного регулювання», яка передбачає
відміну неефективних та прийняття регуляторних актів, гцо збалансовують
інтереси бізнесу та суспільства;
- удосконалення форм і методів взаємодії між органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої
співпраці з громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців;
- забезпечення ефективного функціонування центрів надання
адміністративних послуг, в тому числі проведення навчання адміністраторів;
- переведення адміністративних послуг в електронний формат та їх
спрощення;
- розширення і підтримка діяльності мережі інфраструктури
підтримки підприємництва;
- запровадження дієвих інструментів фінансової підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності;
- проведення організаційних заходів та інформаційно-роз’яснювальної
роботи в рамках реалізації щорічного соціального проекту ПАТ
«МХП» «Село: кроки до розвитку» у Вінницькій області;
- обмеження втручання органів держаної влади у господарську
діяльність та вдосконалення роботи органів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності;
- запровадження системи пільгового кредитування учасників АТО в
частині організації підприємницької діяльності;
- створення всесторонньої системи підтримки суб’єктів малого і
середнього підприємництва, стартапів, особливо в сільській місцевості.
Очікувані результати:
- створення прозорих механізмів взаємодії органів державної влади та
суб’єктів підприємництва;
- зменшення втручання центральних і місцевих органів виконавчої
влади у діяльність суб’єктів господарювання;
- збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості
самозайнятих підприємницькою діяльністю;
- посилення адаптивності економіки до внутрішніх та зовнішніх
викликів;
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- збільшення надходжень до місцевого бюджету від діяльності
суб’єктів малого підприємництва;
- подальша розбудова мережі центрів надання адміністративних
послуг;
- збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг та
покращення якості надання адміністративних послуг населенню та суб’єктам
господарювання.

Пріоритет 10. Розвиток транспортної інфраструктури в області.
Шляхи досягнення:
- підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів;
- забезпечення стійких міжгалузевих зв’язків, продовження роботи з
розбудови та модернізації транспортної інфраструктури;
- своєчасне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях;
- оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування
області та забезпечення їх належного функціонування;
- продовження роботи із впровадження ОРБ-систем на міжміських та
приміських маршрутах загального користування;
- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів;
- реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та доріг комунальної власності у населених
пунктах області.
Очікувані результати:
- забезпечення населених пунктів області сучасними автомобільними
дорогами, а саме:
• автомобільних доріг державного значення:
проведення поточного середнього ремонту (орієнтовна вартість 1,5 млрд. грн.);
експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість - 370 млн. грн.);
• автомобільних доріг місцевого значення:
проведення поточного середнього ремонту (орієнтовна вартість 251 млн. грн.);
експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість - 380 млн. грн.);
- підвищення якості та безпеки перевезень всіма видами
пасажирського транспорту;
- розвиток міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між
підприємствами галузей транспорту та дорожнього господарства та
споживачами їх послуг;
- вдосконалення маршрутної мережі з перевезення пасажирів на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);
- удосконалення регіонального ринку транспортних послуг;
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- підвищення рівня безпеки та рентабельності маршрутів загального
користування.
Пріоритет
11.
Подальший
розвиток
міжнародного та транскордонного співробітництва

міжрегіонального,

Шляхи досягнення:
- організація візитів Надзвичайних і Повноважних Послів, іноземних
бізнес місій, представників міжнародних організацій;
- продовження виконання угод про торговельно-економічне, науковотехнічне та культурне співробітництво, а також міжрегіональне
співробітництво між обласною державною адміністрацією та регіонами
Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Румунії,
Чеської Республіки;
- напрацювання нових міжрегіональних контактів з метою укладання
угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне
співробітництво обласної державної адміністрації з адміністративнотериторіальними одиницями іноземних держав, зокрема країн, що входять до
Вишеградської четвірки;
- проведення спільних заходів в рамках підписаних Планів заходів до
60-річниці співпраці Вінницької області і Сьвєнтокшиського воєводства та до
10-річниці співпраці Вінницької області і Лодзинского воєводства;
- відкриття пункту пропуску «Бронниця - Унгурь» для автомобільного
транспорту;
- участь у програмах Європейського інструменту сусідства та
територіального співробітництва країн Східного партнерства.
Очікувані результати:
- інтенсифікація міжрегіонального співробітництва з регіонамипартнерами, обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій та
культурній сферах;
- поширення інформації про соціально-економічний, інвестиційний,
науковий, культурний та туристичний потенціал регіону в країнах Європи та
світу;
- розширення обсягів та диверсифікація зовнішньої торгівлі, вихід
місцевих підприємців на нові ринки збуту;
- збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги;
- розвиток інфраструктури та транскордонного співробітництва між
Вінницькою областю та Республікою Молдова;
- максимальне використання можливостей спільного розвитку
прикордонних регіонів;
- скорочення безробіття серед населення прикордонних районів за
допомогою підвищення економічного потенціалу.
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Пріоритет 12. Підвищення рівня доходів населення, посилення
боротьби з тіньовою зайнятістю.
Шляхи досягнення:
- забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та
реалізації державної політики у сфері зайнятості населення робочими
групами різних рівнів;
- укладення трудових договорів відповідно до вимог чинного
законодавства;
- посилення інформаційної обізнаності суб’єктів господарювання у
сфері трудових відносин, у тому числі з питань оплати та організації праці,
колективно-договірного урегулювання, відповідальності за порушення норм
трудового законодавств;
- сприяння попередженню та усуненню причин, які викликають
трудові конфлікти, спори, скарги між роботодавцями та найманими
працівниками шляхом проведення методично-консультаційної роботи з
керівниками та робітниками підприємств;
- здійснювати контроль питань забезпечення підвищення мінімальної
заробітної плати та посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою розмірів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери;
- посилення контролю у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю шляхом
проведення
правороз’яснювальної
роботи
щодо
недопустимості
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства;
- застосування штрафів за порушення при нарахуванні єдиного
соціального внеску, несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального
внеску.
Очікувані результати:
- підвищення добробуту громадян;
- зростання середньомісячного розміру заробітної плати робітників,
зайнятих у галузях економіки у 2018 році;
- створення в суспільстві атмосфери негативного ставлення до
роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів
фізичних осіб і внесків до Пенсійного фонду з отриманих доходів;
- попередження фактів нелегального використання робочої сили у всіх
галузях економіки регіону;
- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб та єдиного
соціального внеску.

(4)

ц іль. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ
“СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
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Пріоритет 1. Забезпечення високих
активізація співпраці у сфері освіти і науки

стандартів

навчання,

Шляхи досягнення:
- забезпечення переходу на новий Державний стандарт освіти учнів 8-х
класів;
- впровадження модернізованих програм початкової та старшої школи;
- забезпечення повного влаштування дітей у дошкільні навчальні
заклади, шляхом будівництва нових, проведення реконструкції приміщень
під дошкільні навчальні заклади;
- формування мережі освітніх округів, визначення опорних та базових
шкіл з центрами в навчальних закладах;
- розвиток інклюзивного та дистанційного навчання;
- реформування галузі професійної освіти, створення умов рівного
доступу до якісної професійної освіти шляхом здійснення моніторингу ринку
праці для визначення якісних та кількісних показників формування
регіонального (державного) замовлення;
- впровадження освітніх стандартів професійно-технічної освіти
європейського рівня:
• співпраця з міжнародними фондами і програмами, участь у
Міжнародних освітніх проектах та розширення співпраці з навчальними
закладами;
• сприяння проходженню професійно-практичної підготовки учнів
професійних навчальних закладів області за кордоном;
- формування єдиного інформаційного освітнього простору;
- підтримка обдарованої молоді:
• організація тематичної зміни юних знавців англійської мови в
стаціонарному оздоровчому таборі;
• проведення всеукраїнської Олімпіади геометричної творчості імені
В.АЛсінського;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти;
- розвиток позашкільної освіти:
• реалізація обласних проектів «Нові імена», «Екскурсійно патріотичний майданчик» та з декоративно - ужиткового мистецтва «Творча
майстерня»;
• проведення фестивалю дитячих хореографічних колективів
«Велике шоу маленьких зірочок» та III обласного Форуму українських
патріотичних справ «Ми - Українці!».
Очікувані результати:
- створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед,
учням, які проживають у сільській місцевості;
- підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх закладів;
- покращення умов навчання та виховання дітей дошкільного віку,
учнів та студентів;
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- створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального
капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і
держави.
Пріоритет 2. Доосиащеиня газових котелень котлами на
альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у
загальноосвітніх навчальних закладах
Шляхи досягнення:
- облаштування теплових пунктів;
- монтаж енергоефективних котлів (на твердому та біопаливі) в тому
числі із врахуванням використання місцевих видів палива;
- часткова реконструкція систем опалення, пов’язана з винесенням
котлів;
- встановлення апаратури контролю та хімводоочистки;
- забезпечення безпеки експлуатації котелень;
- технічне удосконалення котелень та обладнання;
- підвищення енергоефективності, а саме:
• зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції не
менше 20% від базового року;
• зменшення
втрат
паливно-енергетичних
ресурсів
при
виробництві продукції і доведення їх до нормативних величин;
• забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання
відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил);
• нормування споживання теплоти на опалення.
Очікувані результати:
- за попередніми підрахунками перехід на енергоефективні вугільні
котли дасть змогу економити до 30% бюджетних коштів в рік;
- при переході на опалення пелетами економія складе 32%-40%
бюджетних коштів в рік;
- при опаленні дровами - економія бюджетних коштів в 3 рази;
- комплексне вирішення питання безпечної експлуатації котелень у
сільських школах, забезпечить безпечні та якісні умови навчання дітей;
- можливість розвивати виробництво палива з місцевої сировини;
- переведення газових котелень на альтернативні види палива у
закладах освіти за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів - 12
закладів.
- унеможливлення травматизму учасників навчально-виховного
процесу;
- зниження рівня затрат під час опалювального сезону-виведення
котелень з підвальних приміщень - 5 закладів.
Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів.

68

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018рік

Шляхи досягнення:
- забезпечення сільські школи меблями, навчальним, спортивним
обладнанням та інвентарем;
- створення 8 освітніх округів з опорними школами;
- проведення моніторинг стану харчування в сільських закладах
освіти;
- забезпечення шкільними автобусами для підвезення учнів та
вчителів сільської місцевості (15 машин за умови виділення освітньої
субвенції);
- поновлення навчального обладнання та техніки для 6 професійно технічних навчальних закладів за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку;
- сприяння створенню професійно-технічних закладів нових типів, а
саме 3-х навчально-практичних центрів на базі:
• державного навчального закладу «Немирівський професійний
ліцей» з професії «Електрозварник ручного зварювання»;
• державного навчального закладу «Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Вінниці» з професії «Токар»;
• державного професійно-технічного навчального закладу
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» з професії
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»;
- на базі вищого художнього професійно-технічного училища №5
м.Вінниці створення Центр професійної освіти з професії «Деревообробник»
(за участю Фонда Ебергерда Шьока);
- продовження будівництва стадіону Вінницької області гуманітарно педагогічного коледжу;
- продовження реконструкції приміщення Мурованокуриловецької
санаторної загальноосвітньої школи - інтернату;
- проведення модернізації матеріально - технічної бази інтернатних
закладів обласного підпорядкування: Тульчинська загальноосвітня школа І III ступенів - ліцей з посиленою військово — фізичною підготовкою,
Брацлавський НВК: дошкільний заклад, загальноосвітня школа І - III
ступенів —гімназія;
- завершення будівництва Михайлівської СЗШ І-ІИ ст. Гайсинського
району, Зведенівської ЗОНІ І-ИІ ст. Шаргородського району та Гопчицької
ЗОШ Погребищенського району;
- завершення реконструкції Сосонської ЗОШ І-ІІІ ст.. Вінницького
району;
- завершення реконструкції приміщення дитячого садка «Пролісок» в
смт Сутиски Тиврівського району.
Очікувані результати:
- забезпечення стабільного функціонування закладів освіти та
якісного надання освітніх послуг;
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- створення належних умов для організації навчально-виховного

процесу.
Пріоритет
4.
Підвищення
якості
та
ефективності
високоспеціалізованої і високотехн ологічної медичної допомоги (Ш
рівень).
Шляхи досягнення:
- поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
(будівництво, реконструкція та капітальний ремонт лікарняних закладів
області; закупівля медичного, іншого обладнання та спеціалізованого
автотранспорту):
• проведення реконструкції та реставрації відділення гемодіалізу,
оснащення хірургічного корпусу, проведення реконструкції із заміною
покрівлі корпусів №№4, 8, 13, 15 обласної клінічної лікарні ім. М.І.
Пирогова;
• проведення
реконструкції
частини
інфекційно-боксованого
відділення із подальшим створенням відділення екстреної медичної
допомоги та харчоблоку обласної дитячої клінічної лікарні;
• оснащення комп’ютерним томографом, реконструкція диспансерно поліклінічного відділення та завершення реконструкції урологічного
відділення обласного клінічного онкологічного диспансеру;
• проведення реконструкції будівлі обласної станції переливання крові
по вул.Пирогова, 48 м. Вінниця;
• придбання сучасних ангіографів - апаратів, які оснащенні новітніми
інноваційними цифровими компонентами для новостворених кардіоцентрів в
Гайсинській та Тульчинській ЦРЛ;
• проведення реставрації фасадів пам’ятки архітектури національного
значення «Садиба в П’ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. №958/2
- будівлі денного стаціонару обласного клінічного високоспеціалізованого
ендокринологічного центру по вул. Мічуріна, 32 в м. Вінниці;
• проведення реставрації з добудовою будівлі ЛФК обласної
фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмільник;
• проведення реставрації 1-го поверху дитячого відділення
Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного
об’єднання «Фтизіатрія» с. Бохоники, Вінницького району;
• проведення реставрації відділень Жмеринської лікарні відновного
лікування;
• проведення реставрації реабілітаційного відділення Тульчинського
будинку дитини;
- приведення матеріально-технічної бази та умов праці співробітників
системи ЕМД до сучасних вимог, шляхом:
проведення ремонтних робіт у приміщеннях відділень, пунктів
базування бригад;
70

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік

придбання сучасної радіостанції;
- придбання медичного обладнання та навчальних тренажерів;
придбання санітарних автомобілів та проведення ремонту
існуючого парку;
• удосконалення
і
розвиток
централізованої
оперативнодиспетчерської служби, консультативного телеметричного центру, відділу
екстреної виїзної консультативної меддопомоги та покращення співпраці із
закладами охорони здоров’я області, шляхом створення програмного
продукту для обміну даними з медичними інформаційними системами з
подальшим підключенням бригад невідкладної допомоги ЦПМСД до
програмно-апаратного комплексу ОДС «ЕШМ-ІОЗ»;
• забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,
шляхом доукомплектування станції та відділення комплектами
’’Сортувальних майданчиків" та забезпечити співробітників системи ЕМД
засобами індивідуального захисту для організації надання екстреної
меддопомоги при надзвичайних ситуаціях.
Очікувані результати:
- покращення якості, доступності, ефективності послуг з надання
спеціалізованої висококваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги
хворим хірургічного профілю; забезпечення оптимальних умов для
лікувально-діагностичного процесу;
- покращення матеріальної бази закладів охорони здоров’я області;
- покращення надання екстреної медичної допомоги населенню
області;
- забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень І ст.
візуальних локалізацій з використанням скринінгових програм до 70%;
- зменшення занедбаних випадків (ІІІ-ІУст) злоякісних новоутворень
візуальних локалізацій до 3,5%.
Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцевосудинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку
«Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка
направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевосудинною патологією»
Шляхи досягнення:
- продовження роботи щодо укомплектування структурних підрозділів
центрів первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та
апаратурою;
- продовжити впровадження телеметричної дистанційної консультації
електрокардіограм фельдшерськими бригадами служби екстреної медичної
допомоги шляхом дооснащення їх необхідним спеціалізованим медичним
обладнанням;
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- проведення планових коронарографій хворим першої черги реєстру
хворих із серцево-судинною патологією.
Очікувані результати:
- зниження смертності та інвалідизації хворих області від серцевосудинної патології;
- покращення якості та доступності надання медичної допомоги
населенню на всіх рівнях;
- формування у громадян пріоритету здорового способу життя.
Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги
паліативним пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності
стаціонарного сектору у Вінницькій області
Шляхи досягнення:
- створення міжрайонного відділення паліативної допомоги на базі
Вапнярської міської лікарні;
- створення спеціалізованого відділення паліативної (хоспісної)
допомоги на базі обласного Центру СШДу.
Очікувані результати:
- створення системи паліативної (хоспісної) допомоги хворим у
Вінницькій області;
- забезпечення максимально можливу якість життя паліативних
хворих в термінальному періоді прогресування захворювання;
Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян
Шляхи досягнення:
- співпраця закладів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я,
внутрішніх справ, культури за місцем проживання у проведенні заходів щодо
соціальної підтримки сімей тимчасово розселених громадян - вимушених
переселенців;
- сприяння працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними
можливостями шляхом зарахування кількості робочих місць для
працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними можливостями до
нормативу таких робочих місць роботодавцям області;
- підтримка вразливих верств населення шляхом виплат адресних
державних допомог, надання передбачених державою пільг та компенсацій;
- залучення ресурсів громадських організацій до надання соціальної
підтримки окремим категоріям населення;
- проведення семінару-тренінгу для працівників органів соціального
захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного
значення (підвищення кваліфікації шляхом навчання сучасним методикам,
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консультування, супроводу, інтерв’ювання);
створення організаційних, фінансових та інших механізмів для
забезпечення житлом та гідних умов праці медичним працівникам, що
проживають та працюють в сільській місцевості як основи для підвищення
престижу лікарської праці.
Очікувані результати:
- соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих
категорій громадян;
- підвищення рівня обізнаності населення щодо надання соціальних
послуг.
Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО та їх сімей, сімей
загиблих (померлих) учасників АТО, а також сімей героїв Небесної Сотні
з Вінниччини.
Шляхи досягнення:
- проведення семінару-тренінгу «Подолання комунікативної прірви з
тими, хто побував ТАМ» (проект з навчання координаторів районів/міст
області, відповідальних за роботу з учасниками АТО та членами їх сімей
сучасним
методикам,
консультування,
супроводу,
інтерв’ювання
працівників, відповідальних за надання допомоги учасникам АТО та їх
сімей);
- проведення циклу психологічних тренінгів для учасників АТО з
відновлення почуття власної цінності та пошуку нових сенсів і джерел
натхнення «Шлях фенікса» та тренінгу «Посттравматичний стрес. Міфи та
реальність»;
- організація літнього наметового табору сімейного розвитку для
учасників антитерористичної операції та членів їх сім'ї;
- презентація проекту успішних практик учасників АТО, які відкрили
власну справу «Жива бібліотека»;
- проведення тренінгів з бізнес-планування та ведення власної справи,
у т.ч. фермерського господарства, кооперативу, спрямований на підвищення
конкурентоздатності учасників АТО на ринку праці шляхом відновлення,
вдосконалення, набуття нових знань, умінь і навичок, а саме: тренінг
«Розвиток сільського зеленого туризму - перевірений шлях покращення
економічної, екологічної та культурно-побутової ситуації на селі», тренінг
«Розвиток бізнесу як процес постійного вдосконалення»;
- реалізація проекту для вдів загиблих (померлих) учасників АТО в
рамках організації їх оздоровлення разом з дітьми дошкільного та молодшого
шкільного віку в рамках оздоровлення/санаторно-курортного лікування в
закладах санаторного типу області;
- реалізація проекту для батьків загиблих (померлих) учасників АТО в
рамках
оздоровлення/санаторно-курортного
лікування
в закладах
санаторного типу області;
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- проведення циклу культурно-мистецьких заходів для учасників АТО

та членів їх сімей (проект «Щедрий вечір», свято «День Святого Миколая»
для дітей загиблих (померлих) учасників АТО);
- реалізація заходів з організації відпочинку, туристичних поїздок,
екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників
АТО, дітей загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників АТО
спільно з сім’ями;
- проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи
щодо
встановлення правового статусу відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надання відповідних
пільг;
- організація надання соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції;
- організація надання психологічної реабілітації інвалідам війни та
учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції.
Очікувані результати:
- створення належних умов для підтримання та збереження здоров'я та
забезпечення
соціальних
гарантій
демобілізованим
з
АТО
військовослужбовцям, членам сімей осіб, які загинули під час проведення
АТО на Сході України.
Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військово
службовців, які беруть учать у антитерористичній операції на Сході
України
Шляхи досягнення:
- визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для
передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення
індивідуального садівництва та особистого селянського господарства з
метою забезпечення сімей військовослужбовців та працівників
правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну
цілісність держави;
- визначення сільськими, селищними та міськими радами земельних
ділянок комунальної власності, які можуть бути надані у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд зазначеній категорії громадян з подальшим затвердженням їх
відповідним рішенням;
- проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права
власності на земельні ділянки військово-службовців, які беруть учать у
антитерористичній операції на Сході України.
Очікувані результати:
- забезпечення
надання

державної

підтримки

сім’ям
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військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають
суверенітет і територіальну цілісність держави за рахунок забезпечення
земельними ділянками:
• для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);
• для ведення індивідуального садівництва;
• для ведення особистого селянського господарства.
Пріоритет 10. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та
виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих
груп
Шляхи досягнення:
- запобігання
соціальному
сирітству
шляхом
проведення
профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у складні життєві обставини,
в яких проживають діти;
- ефективне функціонування Вінницького та Жмеринського центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей;
- розвиток національного усиновлення, влаштування дітей, які
залишились без піклування батьків, до сімейних форм виховання;
- відпрацювання стандартів надання послуг соціального захисту дітей
в умовах децентралізації;
- забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи, які надають
соціальні послуги сім’ям з дітьми, у територіальних громадах;
- забезпечення соціальним супроводом сімей з дітьми, що опинилися
у складних життєвих обставинах, у яких є ризик соціального сирітства;
проведення профілактичної роботи з ними;
- повне охоплення соціальним супроводженням прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування;
- активізація роботи опікунських рад при виконкомах сільських та
селищних рад;
- ефективне функціонування Козятинського обласного соціального
центру матері та дитини та Жмеринського обласного соціального
гуртожитку;
- проведення тренінгових навчань з підготовки кандидатів у прийомні
батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі та
патронатні вихователі; навчань із підвищення їх виховного потенціалу;
- створення сімей патронатних вихователів у територіальних
громадах;
- запровадження програм наставництва над дітьми, які виховуються у
закладах державного утримання.
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Очікувані результати:
- зменшення кількості сімей, що опинились у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги, а саме, сімей, які
ухиляються від виконання батьківських обов’язків; сімей, діти з яких
перебувають в інтернатних закладах, будинках дитини та центрах соціальнопсихологічної реабілітації;
- зменшення кількості відмов від новонароджених дітей;
- зменшення кількості влаштованих дітей за заявами батьків до
інтернатних закладів;
- досягнення 92,5% влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання з числа тих, що
перебувають на первинному обліку служб у справах дітей Вінницької
області.
Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків.
Шляхи досягнення:
- проведення обласного свята з нагоди Міжнародного дня сім’ї та Дня
захисту дітей «Подорож у дитячий світ»;
- проведення акції «Жінки. Мир. Безпека.» з нагоди Міжнародного дня
миру;
- створення та забезпечення функціонування Центру допомоги
жінкам, постраждалим від насильства;
- проведення інформаційної кампанії «Ні - торгівлі людьми»;
- забезпечення ефективної діяльності безоплатної «Лінії довіри» з
питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та
дискримінації за ознакою статі.
- формування повної партнерської сім’ї з дітьми, яка самостійно
вирішує свої проблеми, інвестує у власний розвиток, бере активну участь у
житті громади;
- забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
- вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому
насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і
проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб;
- зміцнення
державно-приватного
співробітництва
у
сфері
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських
навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок
провадження підприємницької діяльності;
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- посилення координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, гармонізації політики у
відповідній сфері;
- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед
населення щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми
та можливостей отримання допомоги;
- проведення навчань для працівників державних установ, що
контактують з особами, які постраждали від торгівлі людьми, з питань
ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії
торгівлі людьми;
- посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з
питань протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми;
- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;
- створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми.
Очікувані результати:
- забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та
утвердження пріоритетності сімейних цінностей;
- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання
та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
- сприяння активізації громад щодо соціальної підтримки сім’ї;
- зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах;
- зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;
- створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які
постраждали від домашнього насильства;
- створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і
чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення
від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей
отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної
поведінки у населення.
Пріоритет 12. Розвиток ринку праці.
Шляхи досягнення:
- зростання вартості робочої сили;
- стимулювання гнучких форм зайнятості на виробництві;
- стимулювання підприємництва в частині створення нових робочих
місць;
- проведення постійного моніторингу ринку праці області.
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Очікувані результати:
- зростання кількості створених робочих місць;
- збільшення кількості створених робочих місць у співвідношенні з
кількістю ліквідованих робочих місць;
- формування інформаційної системи щодо наявних та прогнозованих
потреб робочих місць та вимог до них на регіональному ринку праці.
Пріоритет 13. Покращення ефективності системи соціального
забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.
Шляхи досягнення:
- впровадження в області пілотного проекту залучення громадських
організацій до надання соціальних послуг з використанням механізму
соціальне замовлення;
- активізація діяльності арт-терапевтичних майстерень у відділеннях
стаціонарного догляду установ соціальної сфери, у тому числі проведення
тренінгів та майстер-класів для працівників із залученням ГО та інших
фахівців з виїздом на місця;
- налагодження системної роботи обласного кризового центру надання
соціальних послуг для осіб, які перебувають в складних життєвих
обставинах;
- проведення навчальних семінарів, тренінгів, фокус-груп, воркшопів
для спеціалістів органів соціального захисту області, підвідомчих установ,
територіальних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями та інших працівників у сфері
надання соціальних послуг, у тому числі, людям з інвалідністю;
- проведення виїзних засідань комітету забезпечення доступності осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктур;
- організація роботи та проведення засідань спостережних комісій з
питань дотримання прав та законних інтересів осіб, що перебувають у місцях
позбавлення волі та звільнених з місць позбавлення волі;
- впровадження інноваційних соціальних послуг а саме: Університет
III віку, Мультидисциплінарна бригада, Служба перевезення, Платні послуги;
- спів фінансування з обласного бюджету на проведення реконструкції
І поверху приміщень Вінницького обласного комплексного центру надання
соціальних послуг;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на 2-ох
поверховий малокомплектний будинок для відділення підтриманого
проживання на базі Стрижавського дитячого будинку-інтернату;
- придбання обладнання для облаштування вуличного реабілітаційнооздоровчого мінікмплексу "Стежка здоров’я" на базі Стрижавського дитячого
будинку-інтернату;
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- співфінансування з обласного бюджету на капітальний ремонт даху,

ганку, утеплення фасадів будівлі житлового корпусу Стрижавського
дитячого будинку-інтернату;
- проведення реконструкції кімнат-гігієни (кімната для вмивання,
ванна кімната, санвузол) Вороновицького психоневрологічного відділення
Обласного пансіонату для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;
- завершення капітального ремонту банно-прального комплексу,
проведення капітального ремонту приміщення їдальні Брацлавського
психоневрологічного будинку-інтернату та придбання промислової пральної
машини і 2-ох холодильних шаф;
- заміна вікон в житловому корпусі, капітальний ремонт приміщення
для реабілітації підопічних та облаштування спортивного майданчика для
підопічних Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату;
- облаштування комп'ютерного класу для проведення навчань по
роботі з комп'ютером для працівників районних управлінь праці та
соціального захисту населення на базі Інформаційно-аналітичного центру з
обслуговування установ соціального захисту населення;
- придбання автобусу та сучасного реабілітаційного обладнання для
відновлення рухомості рук та ніг у отримувачів послуг з ДЦП та іншими
фізичними порушеннями Вінницький обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
"Обрій";
- дотримання державних стандартів у наданні соціальних послуг
- покращення умов проживання, забезпечення доступності в будинкахінтернатах;
- розширення спектру надаваних послуг Комплексного центру
надання соціальних послуг.
- приведення у відповідність до чинного законодавства стану
протипожежного захисту в закладах соціальної сфери.
Очікувані результати:
- збільшення рівня охоплення соціальними послугами осіб, які
перебувають в складних життєвих обставинах територіальними центрами
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- покращення якості надання соціальних послуг в закладах надання
соціальних послуг з постійним проживанням;
- охоплення послугами сімей (осіб), що перебувають (опинилися) в
складних життєвих обставинах (постраждалі від насильства в сім’ї, жертви
торгівлі людьми, внутрішньо-переміщених особи та інші).
Пріоритет 14. Реалізація програм доступного житла в області
Шляхи досягнення:
- створення сприятливих умов для розвитку будівельної галузі області;
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допомога у вирішення житлової проблеми громадянам, потребуючим
поліпшення житлових умов;
- удосконалення діючих механізмів пільгового довготермінового
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
спрямування з місцевих бюджетів асигнувань на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла;
- надання довгострокових пільгових кредитів шляхом укладання угод
на будівництво, добудову та реконструкція, придбання житла, а також
укладання угод на інженерні мережі;
- здійснення контролю за введенням в експлуатацію об'єктів житла;
- формування організаційних засад для здешевлення вартості
будівництва і придбання житла громадянами, які потребують поліпшення
житлових умов.
Очікувані результати:
- вирішення житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов
для розвитку житлового будівництва;
- збільшення інвестицій та кредитних коштів вітчизняних і зарубіжних
фінансових установ у будівельну галузь;
- розвиток будівельної галузі регіону;
- підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених
пунктів.
Пріоритет 15. Забезпечення всіх категорій споживачів питною
водою, приведеною до стандартів якості.
Шляхи досягнення:
- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного
водопостачання;
- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на
відповідність встановленим стандартам;
- будівництво
і реконструкція мереж водопостачання та
водовідведення;
- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних
очисних споруд;
- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних
насосних споруд;
- будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій,
обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок;
- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання;
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- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
- оснащення джерел виробництва питної води технологічними
приладами обліку води.
Очікувані результати:
- забезпечення населення області послугами з водопостачання та
водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних
стандартів;
- створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності
підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів
для їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій та
обладнання;
- зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів,
впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних проектів;
- відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства;
- попередження забруднення джерел питного водопостачання,
забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;
- підвищення ефективності та надійності функціонування систем
водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних,
технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на
водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору,
транспортування питної води та водовідведення.
Пріоритет 16. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
соціальної та молодіжної політики
Шляхи досягнення:
- створення молодіжного центру;
- розвиток діяльності Студентської ради Вінниччини шляхом
долучення студентської молоді до творення молодіжної політики області,
реалізації молодіжних заходів силами студентської молоді, проведення
моніторингу потреб сучасної молоді;
- проведення обласного молодіжного форуму в оновленому форматі;
- реалізація заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу
життя (проведення фестивалю «Будь молодим - живи активно», активізація
акції «Відповідальність починається з мене»);
- підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого розвитку
та інтелектуального самовдосконалення (проведення фестивалю подарунків
ручної роботи «УіпАііРє8Ь>, обласного молодіжного табір-форуму
«Вінниччина молодіжна - ініціюй та дій», фестивалю «Вінницька
студентська весна», майстер-класів, тренінгів, акцій, форумів тощо);
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організація міжнародних молодіжних обмінів («СвєнтокшиськоВінницька академія молодого лідера», молодіжний обмін «Вінниччина Ясси»);
- розвиток неформальної освіти (базовий тренінг «Молодіжний
працівник», підвищення правової свідомості молоді, змагання серед
студентів щодо розвитку знань з реалізації своїх ідей -ЕВЕС);
- здійснення міжнародних молодіжних обмінів (співробітництво з
Польщею, Литвою, Румунією, Чехією іншими країнами);
- участь українських молодіжних делегацій у міжнародних акціях,
іграх, конкурсах, конференціях, форумах, фестивалях, наметових таборах, та
інших заходах;
- вивчення кращих міжнародних практик.
Очікувані результати:
- вивчення та використання набутого європейського досвіду у
розв’язанні суспільно значущих проблем;
- інтеграція української молоді в європейські та світові молодіжні
структури.

Пріоритет 17. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та
спорту.
Шляхи досягнення:
- створення сучасної матеріальної бази розвитку фізичної культури та
спорту, шляхом поступового наближення обсягів видатків на фізичну
культуру і спорт з бюджетів всіх рівнів до середніх всеукраїнських і
європейських показників, залучення спонсорських коштів і інвестицій у
розвиток фізичної культури і спорту;
- завершення виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячоспортивної школи олімпійського резерву з веслування ім.Ю.Рябчинської;
- виготовлення проектно-кошторисної документації та розпочати
капітальний ремонт КЗ «Спорткомплекс» «Здоров □ я» ЗІ створенням умов
для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій;
- здійснення організаційних заходів щодо створення обласної
спортивно-оздоровчої бази в с. Кривошиї Хмільницького району;
- будівництво в кожному районному центрі і містах обласного
значення (не менше 2-х) сучасних комплексних спортивних майданчиків,
майданчиків з тренажерним обладнанням, велосипедних доріжок;
- проведення в області до 40 змагань всеукраїнського та міжнародного
рівня, що дозволить залучити в регіон додаткові фінансові ресурси
державного бюджету, позабюджетних надходжень;
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- забезпечити проведення масового легкоатлетичного пробігу до Дня

Європи, обласного вело - фестивалю та міжнародної велогонки, відкритих
обласних змагань з веслування на човнах «Дракон» (драгонбот);
- покращення житлово-побутових умов провідним спортсменам
області в тому числі за рахунок надання грошової винагороди переможцям і
призерам міжнародних змагань;
- забезпечення участі спортсменів області різних вікових груп в
чемпіонатах світу та Європи, літніх та зимових Олімпійських і
Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх та інших міжнародних
змаганнях;
- залучення до участі в обласних фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходах збірних команд об’єднаних територіальних громад.
Очікувані результати:
- залучення не менше 15% мешканців області до занять фізичної
культурою і спортом, 13-13,5% дітей шкільного віку до занять у спортивних
секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх територій (містах і районах),
та 25-30% у спортивних секціях навчальних закладів усіх типів та форм
власності;
- поліпшення матеріальної бази галузі;
- створення належних умов для навчання, тренування молоді та
підготовки олімпійського резерву;
- досягнення Вінниччиною найвищих показників у Всеукраїнському
рейтингу з олімпійських та неолімпійських видів спорту, який проводиться
Мінмолодьспортом;
- забезпечення доступності, якості та різноманітності форм
оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних
соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт.
Пріоритет 18. Збереження культурної спадщини та сприяння
розвитку культури і мистецтва. Створення належних умов для
збереження та розширення доступу громадян до документів
Національного архівного фонду.
Шляхи досягнення:
- пошук нових джерел фінансування закладів культури та поліпшення
надання платних послуг населенню;
- сприяння розвитку професійного мистецтва;
- створення молодіжного хорового колективу при обласному Центрі
народної творчості;
- створення комунальної установи «Центр культурних ініціатив»;
- підготовка та проведення II Міжнародного фестивалю «Операфест
Тульчин», залучення інвестицій з різних джерел щодо збереження пам’ятки
національного значення - Палацу Потоцьких та розвитку професійного
мистецтва на Вінниччині;
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- зміцнення матеріально-технічної бази Вінницького обласного
краєзнавчого музею та Адміністрації Державного історико - культурного
заповідника «Буша»;
- популяризація музейних цінностей, видання двомовного альбому до
100-річчя Вінницького обласного краєзнавчого музею;
- сприяння збереженню історико-культурної спадщини БушаГайдамацький Яр;
- проведення державних, міжрегіональних, обласних та місцевих
заходів аматорського мистецтва;
- створення та реалізація креативних мистецьких проектів для
широких верств населення області;
- підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів галузі на базі
обласних навчальних закладів у сфері культури;
- сприяння інформатизації культурно-мистецької сфери;
- впровадження оптимальної моделі функціонування закладів
культури в умовах децентралізації;
- здійснення заходів щодо збереження унікальних пам’яток Музейного
фонду;
- встановлення пам’ятника українському військовому і державному
діячу - козацькому полководцю Івану Богуну у м. Вінниця;
- облаштування (упорядкування) могили Данила Нечая;
- проведення інвентаризації нематеріальної культурної спадщини
області та створення електронної бази даних її елементів;
- популяризація
національного
кіно-продукту
«Центром
кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля»;
- проведення заходів з реконструкції та модернізації приміщень та
прилеглих територій, здійснення технічного переоснащення закладів
культури;
- впровадження ресурсно-енергозберігаючих технологій в системі
функціонування закладів культури;
- створення належних умов для зберігання документів Національного
архівного фонду, приведення їх фізичного стану у відповідність з вимогами
нормативних документів;
- розвиток системи електронного копіювання архівних документів;
- сприяння збереженню і розвитку історико-культурної спадщини
с. Четвертинівка Тростянецького району, пам’ятних місць, пов’язаних з
Батозькою битвою 1652 року.
Очікувані результати:
- підвищення
загальнонаціональної
культурної
консолідації
суспільства, формування цілісного культурно-інформаційного простору,
захист та просування високоякісного національного продукту;
- оптимізація базової мережі закладів культури області, поліпшення
культурологічного обслуговування населення;
- інтеграція закладів культури області у світовий культурний простір;
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- забезпечення

бібліотек
області
книжковою
продукцією,
періодичними виданнями та розширення доступу користувачів бібліотек до
інформаційних мереж і телекомунікаційних систем;
- популяризація та розвиток народних художніх промислів;
- збереження культурної спадщини, відтворення традиційного
характеру середовища історичних ареалів населених місць;
- формування
національно-патріотичного
репертуару
театрів,
концертних організацій, творчих колективів, розповсюдження кращих зразків
національного кіномистецтва;
- комплектування та оновлення фондів музеїв, картинних галерей,
організація виставок;
- забезпечення доступності послуг закладів культури для всіх
категорій населення;
- збільшення власних надходжень в загальному обсязі фінансування
на утримання закладів культури;
- розширення доступу громадян до архівних відомостей з історії
регіону.
Пріоритет 19. Розвиток туристичної галузі
Шляхи досягнення:
- сприяння розвитку туристичної інфраструктури, розроблення та
впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історикокраєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої
тематики з метою зростання туристичних потоків та розвитку внутрішнього
туризму;
- організація та проведення виїзних обстежень об’єктів туристичної
інфраструктури, нарад, семінарів, круглих столів (в т.ч. щодо створення
науково-туристичного комплексу «Липовецько-ІллІнецька астроблема»
(«Іллінецький кратер»);
- забезпечення повноцінного відпочинку відвідувачів шляхом
розвитку зоопарку місцевого значення на базі Вінницького обласного
комунального
спеціалізованого
лісогосподарського
підприємства
«Віноблагроліс»;
- проведення робіт з реконструкції і модернізації приміщень закладів
культури та об’єктів культурної спадщини;
- сприяння пристосування туристичних об’єктів для організації
відвідування осіб з інвалідністю;
- проведення екскурсій для малозабезпечених верств населення, дітейсиріт та молоді з обмеженими функціональними можливостями;
- проведення навчальних заходів в районах області для осіб, які
бажають розвивати сільський зелений, гастрономічний туризм (проект
«Гастро-гід Вінниччина») із залученням відповідних фахівців та експертів;
- організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів,
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традиційних свят та інших заходів;
- підготовка та проведення прес- та інфо- турів для представників
туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених
організацій по визначеним маршрутам;
- розробка, формування та патентування туристичного бренду області;
- презентація туристичного потенціалу області на вітчизняних та
закордонних спеціалізованих конференціях, форумах, семінарах, виставках
та ярмарках;
- залучення інвестицій, грантових коштів та міжнародної технічної
допомоги для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
- забезпечення діяльності обласного туристичного інформаційного
веб-порталу в мережі Інтернет.
Очікувані результати:
- підвищення інвестиційної привабливості Вінницької області, у
лікувально-оздоровчій туристичній сфері на державному і міжнародних
рівнях, підвищення іміджу Вінниччини;
- підвищення конкурентоспроможності Вінниччини на ринку
туристично-оздоровчих послуг;
- збереження зовнішнього вигляду, запобігання руйнуванню пам’яток
архітектури місцевого та національного значення;
- підвищення якості рівня екскурсійних послуг;
- зростання кількості туристів та збільшення надходження до
бюджетів різних рівнів;
- збільшення обсягів туристичного збору;
- збільшення кількості місць у закладах розміщення в області;
- створення нових туристичних маршрутів;
- збільшення обсягів доходу юридичних та фізичних осіб від надання
туристичних послуг;
- збільшення кількості робочих місць, створених у туристичнорекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності.
Пріоритет 20. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та
_
_
розповсюдження, популяризації читання.
Шляхи досягнення:
- видання творів місцевих авторів та серії книг про міста та села
області «Моя Вінниччина» за рахунок коштів обласного бюджету;
- сприяння поповненню бібліотек сучасними періодичними виданнями
та книжковою продукцією;
- проведення культурно-освітніх тематичних заходів (години поезії,
літературні вечори та ранки, літературні конкурси читців, презентації книг,
літературні свята з нагоди відзначення річниць від дня народження
письменників) з метою посилення ролі книги у формуванні світогляду
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громадянина, його національної свідомості, патріотизму, української
ментальності, створення належних умов для формування читацької культури;
- участь у всеукраїнських, регіональних книжкових виставках,
організація та проведення обласних виставок;
- реалізація медіапроектів, спрямованих на популяризацію книги,
розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання;
- укладання договорів оренди з видавничими організаціями та
підприємствами книгорозповсюдження без проведення конкурсу, із
застосуванням пільгових ставок орендної плати;
- активізація роботи щодо розширення мережі книгорозповсюдження
шляхом відкриття суб’єктами підприємницької діяльності відділів, секцій та
куточків з продажу книг в магазинах населених пунктів;
- створення повнотекстової електронної бібліотеки «Електронна
пам’ять Поділля»;
- поповнення електронної бібліотеки «Культура України»;
- створення звукових книг для представлення їх в мережі Інтернет
(Дейзі-бібліотека).
Очікувані результати:
- підвищення рівня читацької активності, сприяння популяризації
книжкової продукції місцевих авторів;
- підвищення інтересу громадян до української історії та краєзнавчої
творчості, сприяння популяризації краєзнавчої літератури про історію
населених пунктів Вінницької області шляхом проведення презентацій в
громадах, навчальних закладах з метою патріотичного виховання молоді;
- дослідження та висвітлення відомостей про кожний населений
пункт, з його історією, заняттям населення, побутом, народною культурою,
висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної історії,
культури, науки;
- забезпечення реалізації державної політики у видавничій галузі;
- поповнення асортименту вітчизняної книжкової продукції для
забезпечення потреб усіх соціальних груп населення області виданнями з
різних галузей знань державною мовою;
- поповнення бібліотечних фондів області та шкільних бібліотек
книжковою продукцією, випущеною за рахунок коштів обласного бюджету;
- збільшення кількості людей з особливими потребами, в т.ч. з вадами
зору, у користуванні звуковою книгою.
Пріоритет 21« Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної
злагоди в області.
Шляхи досягнення:
- підтримка діяльності Центру національних культур Вінниччини;
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- проведення

спільно з національно-культурними товариствами
науково-практичних конференцій, «круглих» столів, виставок, пошукових і
етнографічно-історичних досліджень, упорядкування місць масових
поховань представників національних спільнот, які загинули під час воєн,
голодомору, депортацій;
- встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків тощо видатним діячам
Вінниччини - представникам національних спільнот;
- проведення фестивалів і національних свят; тижнів і днів
національних культур; книжкових і образотворчих виставок; благодійних
концертів і творчих вечорів художніх колективів національних спільнот;
- проведення Днів рідної мови, словПянської писемності і культури;
- видання науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних
довідників, альманахів, збірки творів представників національних спільнот;
- виготовлення друкованої продукції (буклети, стенди, плакати,
календарі тощо) про діяльність національно-культурних товариств;
- підтримка теле- та радіопередач про життя та діяльність
національних спільнот;
- видання інформаційного бюлетеня «Вінниччина: національнокультурний нарис»;
- проведення систематичних засідань обласної Ради церков та
релігійних організацій, районних міжконфесійних Рад, а також Ради
національно-культурних товариств області;
- проведення спільних науково - релігієзнавчих та міжнаціональних
конференції;
- забезпечення інформаційно - медійної підтримки релігійним
організаціям та національно-культурним товариствам у реалізації проектів
спрямованих на духовне просвітництво серед населення, яке засноване на
об’єктивній оцінці історії, традиції і культури;
- проведення військово-патріотичних та культурно-просвітницький
заходів у літніх таборах релігійних організацій;
- проведення паломницько-туристичних подорожей сакральною
спадщиною Подільського краю та України;
- проведення Міжнародних Днів польської, грузинської, єврейської,
вірменської, литовської, азербайджанської, білоруської, німецької,
кримськотатарської культур та історій;
- забезпечення участі ансамблів національно-культурних товариств у
Міжнародних фестивалях;
- розробка та реалізація спільних культурно-просвітницьких, освітніх
та інформаційних проектів із громадськими організаціями української
діаспори;
- використання потенціалу української діаспори для формування
позитивного іміджу Вінниччини;
- проведення
системної
культурно-інформаційної
роботи,
спрямованої на посилення зав’язків із закордонними українцями.
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Очікувані результати:
- зміцнення взаєморозуміння і терпимості між релігійними
організаціями різних віросповідань;
- формування толерантності в суспільстві та запобігання
розпалюванню міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, а також проявів
дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного
походження та ставлення до релігії;
- реалізація прав осіб, які належать до національних меншин;
- забезпечення розвитку етнічної самобутності національних меншин,
задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;
- відкриття Центру по роботі із закордонним українством.

ціль: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу області
Шляхи досягнення:
- підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів;
- реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених
пунктів області:
• реконструкція очисних споруд по вул. Незалежності в смт.Теплик;
• будівництво системи каналізації смт. Стрижавка;
• реконструкція міських очисних споруд в м. Могилів-Подільський;
• реконструкція очисних споруд у м.Ямпіль;
- впровадження практики роздільного збирання побутових відходів,
будівництво екологічно-безпечних полігонів твердих побутових відходів:
• впровадження системи роздільного збору твердих побутових
відходів (ТІШ) та завершення реалізації проектів з будівництва
сміттєсортувальних ліній у містах Бар, Іллінці, Козятин, МогилівПодільський, Хмільник;
- забезпечення населення області питною водою;
- здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
комплексів на територіях природно-заповідного фонду садово-паркового
мистецтва;
- утримання і розвиток зоопарку місцевого значення на базі
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського
підприємства «Віноблагроліс»;
- виготовлення правовстановлюючих документів (державних актів) на
землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення
меж в натурі на землі, передані в постійне користування обласному
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комунальному
спеціалізованому
«Віноблагроліс».

лісогосподарському

підприємству

Очікувані результати:
- підвищення рівня екологічної свідомості суспільства;
- здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки та
зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище;
- збільшення частки природно-заповідного фонду області, збереження
та відновлення природних екосистем;
- подальший розвиток інфраструктури з управління переробкою
побутових відходів;
- підвищення рівня лісистості області до оптимального рівня;
- поліпшення стану та якісного складу лісонасаджень, посилення їх
екологічних функцій та підвищення продуктивності лісів.
Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері безпеки
виробництва та охорони праці
Шляхи досягнення:
- забезпечення пільгами та компенсаціями 100% працюючих у
шкідливих і важких умовах праці;
- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативноправових актів з питань охорони праці;
- забезпечення проведення аудиту охорони праці на виробництві;
- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і
небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх
безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного
захисту;
- удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі
запровадження дистанційного навчання.
Очікувані результати:
- забезпечення функціонування об’єктових, галузевих та регіональних
систем управління охороною праці;
- створення цілісної системи регіональних соціальних гарантій
охорони праці та здоров’я;
- забезпечення реалізації прав робітників на пільги та компенсації за
роботу у важких і шкідливих умовах праці, удосконалення системи пільг та
компенсацій, забезпечення їх профілактичного характеру;
- становлення та розвиток соціального партнерства в діяльності щодо
забезпечення умов та безпеки праці.
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного
управління, прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і
думки.
Шляхи досягнення:
- підтримання інститутів громадянського суспільства області шляхом
надання їм на конкурсних засадах фінансової та інформаційної підтримки,
проведення спільних заходів тощо;
- надання з обласного бюджету фінансової підтримки управлінню
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
для покриття витрат на утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які перебувають на балансі цього управління
(адміністративних приміщень);
- з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання
обласним комунальним підприємством суспільно-значимих послуг
громадянам та бюджетним установам області з автоперевезень, в разі
встановлення (затвердження) ціни (тарифу) на відповідні послуги в розмірі,
нижчому від економічно обґрунтованого розміру,
передбачити
відшкодування різниці між такими розмірами на дані послуги за рахунок
коштів обласного бюджету;
- створення умов для участі інститутів громадянського суспільства та
громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики
за рахунок активного поширення інформації, врахування результатів участі
громадськості у процесі прийняття рішень, доступу до інформації про участь
громадськості у процесі прийняття рішень та результати такої участі;
- проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі
прийняття рішень, завчасне оприлюднення проектів відповідних актів на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
та
райдержадміністраціях;
- сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих
органів, удосконалення механізмів взаємодії обласної державної
адміністрації з ними;
- створення умов для проведення громадських експертиз діяльності
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та
врахування їх рекомендацій;
- організація обласною державною адміністрацією публічних заходів
за участю представників інститутів громадянського суспільства*
Очікувані результати:
- налагодження співпраці місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
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- створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
інститутами громадянського суспільства;
- підвищення якості рішень місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування шляхом врахування законних інтересів
громадськості;
- створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку
громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння
проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації,
обміну інформацією тощо;
- підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
- підвищення позитивного іміджу області в Україні та за її межами
шляхом залучення громадян до управління державними справами і
прийняття рішень, впровадження важливих проектів та громадських ініціатив
тощо;
- сприяння становленню та розвитку мережі ІГС у багатоманітності їх
форм.
Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина
Шляхи досягнення:
- створення координаційних рад при всіх районних державних
адміністраціях та міських радах міст обласного значення (моніторинг
діяльності існуючих таких консультативно-дорадчих органів, створення та
реалізація районних програм національно-патріотичного виховання);
- популяризація пластового (скаутського) руху шляхом проведення
інформаційної кампанії в області, організація таборів, акцій до визначних
дат;
- реалізація військово-спортивних вишколів, проведення фестивалів
(дитячо-юнацький спортивний табір героїв УПА, всеукраїнський фестиваль
«Батозька битва», фестиваль «Сурми звитяги», фестиваль військовопатріотичної пісні «Герої не вмирають»);
- організація обміну досвідом у сфері національно-патріотичного
виховання (серія семінарів для керівників гуртків з національнопатріотичного виховання, проведення круглих столів та тренінгів впродовж
року, проведення всеукраїнських заходів спільно з Міністерством молоді та
спорту України);
- вшанування пам’ятних дат та видатних діячів українського минулого
(встановлення пам’ятних знаків, дощок, заходи з відзначення дня Героїв
Небесної Сотні, визволення України, Вінниччини від загарбників, Дня
пам’яті та примирення тощо, уроки мужності «Герої не вмирають» та ін.),
розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема утворення мережі молодіжних
центрів;
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- впровадження комплексу заходів, спрямованих на популяризацію
серед молоді здорового способу життя, в тому числі здійснення будівельних
робіт з реконструкції приміщення будівлі в м. Вінниця по вул. Театральній
для розміщення «Молодіжного центру», що включає створення відкритого
простору, коворкінгу, молодіжної радіостудії, лабораторії FAB LAB, центру
національно-патріотичного виховання, лекторію та зали для проведення
заходів на 400 місць;
- розвиток молодіжних волонтерських рухів;
- забезпечення співпраці органів студентського (учнівського)
самоврядування вищих та професійно-технічних навчальних закладів;
- проведення обласного молодіжного форуму;
- розвиток молодіжного скаутського руху IT-SCOUTs;
- впровадження комплексу заходів, спрямованих на популяризацію
серед молоді здорового способу життя;
- підготовка і проведення заходів щодо виховання патріотизму у
молоді, зокрема патріотично-спортивних ігор;
- надання інформаційної, консультативної й організаційної підтримки
молоді, у т.ч. з тимчасово окупованих територій, молодіжним громадським
організаціям;
- реалізація програм (проектів, заходів, акцій, фестивалів, конкурсів
тощо), спрямованих на підтримку творчого, інтелектуального розвитку та
самовдосконалення молоді.
Очікувані результати:
- створення новітнього освітнього простору «Молодіжного центру» в
м.Вінниця, котрий в подальшому матиме вплив на створення відповідних
навчальних просторів і програм в ОТГ області, самореалізацію громадянина
України в своїй громаді;
- підвищення рівня здоров’я молоді, утвердження здорового і
безпечного способу життя серед молоді;
- розвиток творчого потенціалу журналістів, письменників,
кінематографістів та представників інших мистецьких спеціальностей у сфері
національно-патріотичного виховання.
- підвищення ефективності роботи установ національно-патріотичного
спрямування та інших організацій, які здійснюють заходи з національнопатріотичного виховання;
- впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють
формуванню високої національно-патріотичної свідомості;
- розвиток мережі щорічних наметових патріотичних таборів;
- збільшення кількості зареєстрованих молодіжних громадських
організацій з розрахунку не менше 1 організації на 1 тис. мол. людей;
- охоплення різними формами заходів кожну десяту молоду людину,
спрямованих на формування громадської активності, громадської
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відповідальності та свідомості, підвищення рівня знань щодо інституційних
механізмів реалізації своїх прав.
Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне
забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення
заходів щодо запобігання корупції.
Шляхи досягнення:
- запровадження ефективної системи внутрішнього контролю в
бюджетних установах - забезпечення функціонування внутрішнього аудиту;
- проведення моніторингу закупівель та виконання договорів через
електрону систему Рго2огго;
- підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у сфері
економіки;
- здійснення
контролю
за
оприлюдненням
комунальними
підприємствами, установами та організаціями своїх статутів, фінансової
звітності, основної інформації про діяльність;
- забезпечення
участі
громадськості
в
прийнятті рішень
містобудівного розвитку та публічності презентацій проектів будівництва;
- розробка і впровадження та системи електронного врядування;
- здійснення електронних консультацій заявників;
- моніторинг якості надання адміністративних послуг, у тому числі
пряме анкетування або опитування заявників; проведення консультацій з
громадськими організаціями;
- контроль якості надання комунальних послуг із залученням
громадських активістів спільно з представниками монополістів та ЖЕКів,
ОСББ.
Очікувані результати:
- зниження рівня корупції;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- підвищення конкуренції при проведені закупівель за рахунок
залучення обласних постачальників до роботи у системі Рго7огго;
- економія бюджетних коштів при проведенні закупівель через
електрону систему Рго2огго;
- запровадження прозорих механізмів щодо оренди та продажу
комунального майна.
- публічність інформаційного супроводу містобудівної діяльності та
земельних відносин
- підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою
органів місцевої влади;
- забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки,
захист прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від злочинних
посягань.
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Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання
бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.
Шляхи досягнення:
- складання проектів місцевих бюджетів (які мають взаємовідносини з
державним бюджетом) на 2018 рік із застосуванням програмно-цільового
методу. Тобто, бюджети на 2018 рік (та наступні 2 роки) мають бути складені
із застосуванням усіх без винятку елементів та атрибутів програмноцільового методу, серед яких основні:
• застосування кодів програмної класифікації видатків (КПКВК)
при складанні бюджетних запитів, проектів бюджетів та внесенні змін до них
протягом року;
• затвердження спільними наказами головних розпорядників
коштів (виконавців) та місцевих фінансових органів паспортів бюджетних
програм;
• відображення в цих паспортах основних показників
результативності програмно-цільового бюджетування - а саме: показників
продукту, ефективності та якості тощо;
• постійний аналіз та моніторинг даних показників.
- публікація даних про використання бюджетних коштів в ході
виконання обласних програм в засобах масової інформації (електронних
та друкованих), оголошення вказаної інформації на брифінгах, пресконференціях тощо;
- обговорення громадськістю результатів використання бюджетних
коштів в ході виконання обласних програм та подання нею відповідних
пропозицій щодо покращення ефективності використання вказаних
коштів;
- аналіз стану виконання обласних програм;
- проведення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
додаткових статистичних та соціологічних досліджень та спостережень;
- здійснення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
статистичного моніторингу та аналізу показників соціально-економічного
розвитку області та виконання обласних програм;
- забезпечення Головним управлінням статистики у Вінницькій
області регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування необхідною додатковою статистичною інформацією для
виконання ними своїх функцій і повноважень.
Очікувані результати:
- підвищення рівня прозорості та публічності використання
бюджетних коштів, покращення ефективності їх використання під час
виконання обласних програм за рахунок проведення закупівель через
електрону систему РШІ^ОШЮ;
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- постійний доступ громадськості до інформації щодо діяльності
обласної Ради, облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
- підвищення результативності виконання обласних програм.
Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки
програм (заходів) з комплексного розвитку територій.
Шляхи досягнення:
- надання консультативно-методичної та фінансової допомоги у
реалізації проектів територіальних громад з питань соціально-економічного
розвитку територій;
- співпраця з міжнародними організаціями та фінансова підтримка
територіальних громад області щодо реалізації програм (проектів)
міжнародної технічної допомоги;
- поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних
громад;
- складання територіальними громадами планів розробки генеральних
планів і планів зонування населених пунктів;
- забезпечення оренди приміщення під офіс обласного ресурсного
центру громад в рамках проекту ЄС/ПРООН;
- сприяти активізації роботи органів державної влади, громадських
організацій із залучення грантових коштів у розвиток інноваційного
підприємництва області, трансферу технологій, поширення інформації про
новітні технологічні можливості та досягнення.
Очікувані результати:
- підвищення активності громадян в питаннях управління
територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку
територій;
- покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі
й міжнародними представництвами та інвесторами;
- набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій;
- підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проектів
у сфері інноваційного розвитку, а також обсягу залучених коштів від
реалізації таких проектів.
Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних
громад та їх об’єднань
Шляхи досягнення:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та організаційних
заходів з населенням територіальних громад області щодо добровільного
об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;
- стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення
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планів розвитку і реалізації спільних проектів;
- сприяння досягненню оптимального розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим
органам рад відповідного рівня;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення розвитку територіальних громад.
Очікувані результати:
- зниження впливу центру на прийняття рішень, направленість на
вирішення конкретних проблем на місці, що підвищить ефективність
регіонального управління;
- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями
територіальних громад на місцевому рівні;
- високий рівень обізнаності населення територіальних громад області,
представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
щодо об'єднання територіальних громад та децентралізації влади.
Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та едемократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування регіону
Шляхи досягнення:
- розвиток системи електронного документообігу;
- впровадження регіонального порталу адміністративних послуг
Вінницької області;
- упровадження автоматизованих систем підтримки прийняття
управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів
влади;
- реалізація спільних проектів, спрямованих на розвиток е-урядування,
з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з
метою створення умов для залучення позабюджетних коштів;
- створення та підтримка функціонування регіональної захищеної
мультисервісної мережі органів виконавчої влади;
- модернізація інформаційно-телекомунікаційної Інфраструктури;
- підтримка
безперебійного
функціонування
існуючих
автоматизованих систем області;
- придбання засобів інформатизації;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення інформатизації;
- створення комплексних систем захисту інформації.
Очікувані результати:
- додаткове підключення до системи електронного документообігу 500
користувачів з структурних підрозділів облдержадміністрації;
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- впровадження регіонального порталу адміністративних послуг, що

враховують інтереси людей з обмеженими можливостями;
- впровадження не менше 5 інструментів е-демократії для залучення
громадян;
- створення єдиного регіонального інформаційного веб-простору
області з типовими веб-сайтами органів влади регіону;
- підключення райдержадміністрацій, районних та міських рад області
за виділеними каналами до мультисервісної регіональної корпоративної
мережі на швидкості на менш 100 мб/с;
- створення першої черги Дата-центру регіону з не менш як ЗО
серверами та сукупною потужністю телекомунікаційних каналів 2 Гбіт/с;
- безперебійна робота регіональних інформаційних систем та ресурсів;
- технічна можливість респондентами області здійснювати передачу
статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді.
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ЇУ .

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що
можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:
Зовнішні загрози розвитку регіону:

С ескалація бойових дій на Сході України;
С зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ:
неотримання запланованого фінансування від МВФ, звуження можливостей
доступу до міжнародних ринків капіталу та припинення надходження
фінансування від міжнародних донорів;

С низькі темпи розвитку світової економіки, що обумовить збереження
низьких цін на світових сировинних ринках та відобразиться на українському
експорті;

С згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення
термінів їх реалізації на майбутній період;

С значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у
виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів
державного соціального страхування;

С посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку;
С неефективне функціонування ключових елементів інфраструктури
грошово-кредитного ринку, зокрема валютного і кредитного ринків, що
унеможливить валютну, банківську стабільність та зниження інфляції в
умовах плаваючого обмінного курсу;

С виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці
календарного року, що практично унеможливить повне їх використання у
2018 році;
О несприятливі погодні умови і, як наслідок, скорочення прогнозованих
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її
надходження на переробні підприємства.
О нарощування негативних інфляційних очікувань населення;

О низький рівень купівельної спроможності населення;
О звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію;

,

Внутрішні чинники які можуть призвести до загрози розвитку:
О збереження низької кредитної активності комерційних банків;

О призупинення реалізації програм поліпшення доступу до кредитів,
послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
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О зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок
внутрішніх ресурсів;
О поширення неплатоспроможності реального сектору економіки та
зростання податкового боргу, що призведе до незабезпечення фінансовими
ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих
програм;
О зниження ефективності роботи бюджетоформуючих підприємств;

О нестабільна цінова ситуація на ринку сільгосппродукції, пальномастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів.
Заступник голови обласної Ради

Ігор Хміль

Додаток 1 до Програми економічного і
соціального розвитку Вінницької області
на 2018 рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК

Показники

Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг продукції промисловості у порівнянних цінах у % до
попереднього року - всього
в тому числі:
Добувна промисловість
Переробна промисловість
в тому числі:
Виробництво харчових продуктів, налоїв та тютюнових
виробів
Легка промисловість
Виробництво деревини та виробів з деревини
Виробництво будівельних матеріалів
Металургія та оброблення металу
Машинобудування
Виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у цінах 2010 року - всього
в тому числі:
Рослинництво
Тваринництво

Одиниця
виміру

2016 рік
факт

2017 рік
очікувани
й

2018 рік
прогноз

2018 рік
прогноз у
% до
очікуваног
0
виконання
2017 року

%

105,3

108,0

105,0

X

%
%

84,1
112,0

65,0
106,0

110,0
105,0

X
X

%

112,9

105,0

105,5

X

%
%
%
%
%
%

103,7
106,3
75,0
109,6
113,9
97,3

106,0
115,0
85,0
120,0
90,0
108,0

102,0
104,5
102,0
103,5
102,0
104,5

X
X
X
X
X
X

млн. грн.

21319,1

19920,8

20301,9

101,9

млн. грн.
млн. грн.

14423,7
6895,4

13125,1
6795,7

13409,6
6892,4

102,2
101,4

Г
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Показники

Одиниця
виміру

2016 рік
факт

2017 рік
очікувани
й

2018 рік
прогноз

2018 рік
прогноз у
% до
очікуваног
0

виконання
2017 року
Виробництво основних видів сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ
Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)
Молоко
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної ТОРГІВЛІ <3
урахуванням товарообороту як юридичних, так і сЬізичних осіб) у % до
попереднього РОКУ (V порівняних пінах)

тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн

5563,5
2638,6
819,8
1848,5
447,4
853,6

4906,8
2698,4
671,8
1851,8
425,1
854,7

5132,5
2700,0
681,9
1870,3
437,0
855,6

104,6
100,1
101,5
101,0
103,0
100,1

%

106,1

116

106

X

млн. грн.

8301,9

8891,3

9504,5

106,9

1258,5

1612,2

2106,9

130,7

113,0

128,1

130,7

X

970,4

1280,9

1729,2

135,0

114,6

132,0

135,0

X

Інвестиційна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій
у фактичних цінах
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг зовнішньоторговельного обороту
у % до попереднього року
Обсяг експорту, всього
Обсяг експорту у % до попереднього року

млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
%
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Показники

Одиниця
виміру

2016 рік
факт

2017 рік
очікувани
â

2018 рік
прогноз

2018 рік
прогноз у
% до
очікуваног
0

виконання
2017 року
Обсяг імпорту, всього
Обсяг імпорту у % до попереднього року
Розвиток малого підітиємництва
Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі підприємства,
фермерські господарства, фізичні особи-підприємці)
Темп зростання (зменшення) кількості суб’єктів малого
підприємництва, у відсотках до попереднього року
Кількість суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення
Показники півня життя
Середньорічна чисельність наявного населення
Рівень безробіття (за методологією МОП)

Заступник голови обласної Ради

млн. дол.
СІЛА
%

288,1

1612,2

2106,9

130,7

108,1

128,1

130,7

X

один.

76768

79350

80000

100,8

%

93

103,4

100,8

X

один.

483

502

510

101,5

тис. осіб

На 1 січня
2017 р.

На 1 січня
2018 р.

На 1 січня
2019р.

99,28

%

1590,4
9,7

1579,8
9,7

1568
9,7

X

Ігор Хміль
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Додаток 2 до Програми економічного і
соціального розвитку Вінницької області
на 2018 рік
Перелік обласних програм
№з/п

Номер
Зміни та доповнення до програми
рішення
3 питань бюджету, фінансів та обласних програм
Стратегія
збалансованого
регіонального 38 сесія 6 скликання
№893 19 сесія 7 скликання № 350 від
розвитку Вінницької області на період до 2020
24.06.15
19.05.2017
року
Про
обласну
Програму
супроводження 4 сесія 7 скликання
№37 7 сесія 7 скликання №128 30.06.2016
11.02.16
бюджетного процесу на 2016-2018 роки.
17 сесія 7 скликання №314 24.03.2017
Назва програми

Дата прийняття

Про регіональну Програму інформатизації 4 сесія 7 скликання
11.02.16
„Електронна Вінниччина” на 2016-2018 роки

№44

19 сесія 7 скликання № 352 від
19.05.20170.07 МВ, 25.05.2017

Про обласну Комплексну програму захисту
населення і територій Вінницької області у разі 10 сесія 7 скликання №179
22.09.2016
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на
2017-2021 роки
3 питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Про Обласну цільову соціальну програму
27 сесія 6
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді,
№689 7 сесія 7 скликання №132 30.06.2016
скликання
17.04.14
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку до 2018 року

104

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рікЧЩт

Про обласну комплексну програму підтримки
сім’ї, запобігання домашньому насильству,
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торгівлі людьми на
період до 2021 року.

13 сесія 7
скликання
20.12.2016

Про Обласну цільову соціальну програму 4 сесія 7 скликання
11.02.16
«Молодь Вінниччини» на 2016 - 2018 роки
Про
програму
підтримки
діяльності
національно-культурних товариств області та 4 сесія 7 скликання
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно11.02.16
морального розвитку Вінниччини на період 20162020 роки
Про цільову соціальну Програму розвитку 4 сесія 7 скликання
фізичної культури і спорту у Вінницькій області
11.02.16
на 2016-2020 роки
Про Обласну програму розвитку інформаційних 4 сесія 7 скликання
11.02.16
0 та інноваційних технологій в закладах освіти
області на 2016-2020 роки
Про
Регіональну
програму
підготовки 4 сесія 7 скликання
11.02.16
1 кваліфікованих робітників на 2016-2020роки
2

Про обласну комплексну програму "Сільська 4 сесія 7 скликання
11.02.16
школа" на 2016 - 2020 роки

3

Про Обласну цільову соціальну програму 13 сесія 7 скликання
національно-патріотичного виховання молоді на
20.12.2016
2017 -2020 роки.
Про Програму розвитку туризму у Вінницькій21 сесія 7 скликання

№226

№38

№36

10 сесія 7 скликання №183 від 22.09.2016

№49
№47
№50
№48
№224
№380
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області на 2017-2020 роки
30.06.2017
3 питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення
13 сесія 7
Про
Обласну
програму
«Боротьба
з
скликання
№223
■5;'; онкологічними захворюваннями на період 201720.12.2016
2021 роки».
4

Про «Обласну комплексну цільову програму
підтримки учасників антитерористичної операції, 7 сесія 7 скликання
13 сесія 7 скликання №234 від20.12.2016
№123 21 сесія 7 скликання №385 від
членів
їх
сімей
та
членів
сімей
загиблих
30.06.2016
6
(померлих) учасників антитерористичної операції
30.06.2017
на 2016-2018 роки»
Про Комплексну цільову програму соціального 7 сесія 7 скликання
№124 10 сесія 7 скликання №180 22.09.2016
захисту
населення Вінницької області на 201630.06.2016
7
17 сесія 7 скликання №312 24.03.2017
2018 роки.
Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини
4сесія 7 скликання
19 сесія 7 скликання № 355 від
№45
8 в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020
11.02.16
19.05.2017
роки
3 питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження
Про Програму підвищення енергоефективності
17 сесія 7
№310 21 сесія 7 скликання №390 від 30.06.2017
та
зменшення
споживання
енергоресурсів
у
скликання 24.03.17
9
Вінницькій області на 2017-2022 роки.
Про Програму енергозбереження для населення
39 сесія 6
та об’єднань співвласників багатоквартирних
№928 4 сесія 7 скликання 11.02.2016 №560
скликання
0 будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 7 сесія 7 скликання №126 30.06.2016
14.07.2015
2019 роки
Про нову редакцію Обласної програми «Питна
12 сесія 6
№379 7 сесія 7 скликання №129 30.06.2016
скликання
1 вода» на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням
13 сесія 7 скликання №230 20.12.2016
15
сесії
обласної
Ради
5
скликання
17.07.2012
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2

від 16 січня 2008 року №463
3 питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку
Про Комплексну програму будівництва,
реконструкції, ремонту та експлуатаційного
№485 18 сесія 7 скликання № 345
утримання автомобільних доріг загального 14 сесія 19.02.13
18.04.2017
користування Вінницької області на 2013 - 2018

від

]ЮКИ

Про
Регіональну
комплексну
програму
;':.:ЗГч інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області "Власний дім” на 2017 — 2020 роки.

13 сесія 7
скликання
20.12.2016

№222

Про
Комплексну
регіональну
програму
пільгового
довготермінового
кредитування
громадян, які потребують поліпшення житлових
умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки
Про Програму поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на
2016-2020 роки
Про Комплексну програму створення та
розвитку геоінформаційної системи управління та
містобудівного кадастру Вінницької області на
2016-2020 рр.
Про
Обласну
програму
будівництва,
облаштування та утримання місцевих пунктів
пропуску
через
українсько-молдовський

24 сесія 7
скликання
28.09.2017

№465

4 сесія
7 скликання
11.02.16

№42

6 сесія
7 скликання
30.03.16

№96

24 сесія 7
скликання
28.09.2017

№466

4

5

6

7
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8

0

державний кордон на 2017-2021 роки
З питань агропромислового комплексу і земельних відносин
Про Програму розвитку овочівництва та 7 сесія 6 скликання
№
переробної галузі Вінницької області на період до
28.10.11.
Про Обласну програму досягнення оптимального
рівня лісистості у Вінницькій області на 2012- 8 сесія 6 скликання
23.12.11

№232

Про регіональну Програму використання коштів
на освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських
потреб,
поліпшення
4 сесія 7 скликання
відповідних угідь і охорони земель, проведення
11.02.16
нормативної
грошової
оцінки
землі,
інвентаризації земель у Вінницькій області на

№39

10 сесія 7 скликання №182 від 22.09.2016

№40

7 сесія 7 скликання №130 30.06.2016
17 сесія 7 скликання №313 24.03.2017

Про програму розвитку особистих селянських,
4 сесія 7 скликання
фермерських господарств, кооперативного руху
11.02.16
на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
Про обласну Програму розвитку лісового і
мисливського господарства в лісах, які надані в
постійне користування Вінницькому обласному
комунальному
спеціалізованому
21 сесія 7
лісогосподарському
підприємству
скликання
„Віноблагроліс”,
підвищення
лісистості
і
30.06.2017
озеленення населених пунктів області та
використання об’єктів тваринного світу у
культурно-освітніх та виховних цілях на

№382
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3

6

7

8

2021 роки
21 сесія 7
Про Програму боротьби з амброзією
скликання
полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021
№381
30.06.2017
роки
3 питань охорони навколишнього природноп) середовища, екологічної безпеки та раціонального використання
надр
Про
Регіональну
програму
охорони
6 сесія 6 скликання 20.06.13 №547,
13 сесія 6
навколишнього природного середовища та
№418 \1 сесія 6 скликання 10.10.2014 №725
раціонального використання природних ресурсів скликання 18.12.12
4 сесія 7 скликання 11.02.16 №55
на 2013-2018 роки
Про Комплексну цільову програму розвитку
№588 }Л сесія 7 скликання №389 від 30.06.2017
водного господарства у Вінницькій області на 18 сесія 08.11.13
період до 2021 року
3 питань законності, боротьби з кор:опцією, люстрації, регламенту/ та депутатської діяльності
7 сесія 7 скликання №131 30.06.2016
Про Комплексну оборонно-правоохоронну
13 сесія 7 скликання №232 20.12.2016
4
сесія
7
скликання
програму Вінницької області на 2016 - 2020 роки
17 сесія 7 скликання №311 24.03.2017
№35
11.02.16
«Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність
6 сесія 7 скликання №98 від 30.03.2017
влади та громад»
21 сесія 7 скликання №387 від 30.06.2017
23 сесія 7 скликання №459 від 18.07.2017
Про Обласну програму правової освіти 7 сесія 7 скликання №125
30.06.2016
населення на 2016-2020 роки.
3 питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації
Про Регіональну програму сприяння розвитку
13 сесія 7 скликання №227 20.12.2016
4 сесія 7 скликання
№43
інформаційного простору та громадянського
19 сесія 7 скликання № 351 від
11.02.16
суспільства у Вінницькій області на 2016-2018
19.05.2017
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роки
21 сесія 7 скликання №386 від 30.06.2017
3 питань місцевого самоврядування та адміністр.ативно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та
міжрегіонал ьного співробітництва
Про Програму розвитку міжнародного та
4 сесія 7 скликання
№46
9 транскордонного співробітництва Вінницької
Ш02Л6
області на 2016 - 2020 роки
3 питань регулювання комунальної власності та приватизації
Про затвердження Програми приватизації
38 сесія 6 скликання № 899 24.06.2015,
34
сесія
6
скликання
об’єктів спільної власності територіальних громад
№842 4 сесія 7 скликання 11.02.16 №54
20.03.2015
^ о ;}; сіл, селищ, міст Вінницької області на 2015-2020
10 сесія 7 скликання №181 від
22.09.2016
роки
'
Заступник голови обласної Ради

Ігор Хміль
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