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6.1 Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області
Пріоритет
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1.1. Безпека життєдіяльності населення області
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1.1.1. Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення
1.1.2. Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове»
протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району
1.1.3. Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній
територіальній громаді
1.1.4. Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній
об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпша, 14 в смт. Шпиків
Тульчинського району
1.1.5. Центр безпеки та центр надання адміністративних послугінноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука
збереження життя та надання якісних послуг сільському
населенню
1.2. Здійснення визначених чинним законодавством
повноважень в галузі оборонної роботи
1.2.1. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів
пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021
роки
1.3. Виховання патріотизму та формування громадської
активності в широких верствах суспільства
1.3.1. Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у
м.Ладижин

З
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

1.1.7. Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення
1.1.1. Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення
Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення, яка експлуатується
біля 40 років і морально застаріла.
Вся територія Вінницької області.

Створення ефективної системи оповіщення з використанням сучасних
технологій
Створено сучасну систему оповіщення інтегровану із новими системами теле і
радіомовлення та операторами мобільного зв'язку.
Проектування та створення 1-ої черги внутрішньо обласної системи
оповіщення. Монтаж нового обладнання.
3 (місяць/рік): серпня 2018 року
До (місяць/рік): серпня 2020
року
2018
1
2019
І
2020
Разом
3227

3227

3227

9681

Обласний бюджет

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
азва проекту.
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

І
І
І
;

1.1.4 поновлення об’єктів громадської безпеки, яким була завдана шкода
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації
1.1.2. Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове»
протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району
Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4
км. с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області, яка
експлуатується біля 40 років і та втратила свої захисні функції
територія Ямпільського району Вінницької області

Створення ефективної системи захисту від затоплення населеного пункту
Велика Кисниця, руйнування доріг Ямпільського району Вінницької області
Забезпечення безпеки життєдіяльності населення с. Велика Кісниця
Ямпільського району Вінницької області
Виконання робіт з капітального ремонту захисної дамби урочища
«Панасове» протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району
Вінницької області
3 (місяць/рік) : березень 2018 року
До [місяць/рік) : жовтень 2020
року
2018
!
2019
і
2020
Разом

1100

1100

1100

3300

Обласний бюджет

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

1.1.3. створення умов для сталого та ефективного кадрового, матеріальнотехнічного, фінансового, інформаційного та юридичного забезпечення
діяльності суб'єктів забезпечення громадської безпеки як у звичайних умовах,
так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різної ґенези
6.1.1. будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
1.1.3. Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній
територіальній громаді
Забезпечення вчасного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру на території Студенянської сільської
об'єднаної територіальної громади шляхом придбання пожежного автомобіля
Студенянська об'єднана територіальна громада, суміжні громади

Площа території спроможної об'єднаної територіальної громади складає
12931,64 га. В Студенянській ОТГ проживає 3247 осіб.
Населені пункти об'єднаної територіальної громади: с. Студена, с. Затишне, сще Палійово, с- ще Чабанове, с-ще Червона Поляна, с-ще П'ятихатка, с.
Гонорівка, с. Брохвичі, с-ще Козацьке.
На території громади розташовані 5 закладів культури; медичний центр
первинної медико-санітарної допомоги, до якого входять: 1 фельдшерсько акушерський пункт, 4 фельдшерських пункти , 1 - лікарська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини;
1 загальноосвітній навчальний
заклад, 1 навчально - виховний комплекс, 1- дитячий дошкільний заклад.
Небезпеку на території громади несуть ліси та лісополоси, які складають 25 %
земельного фонду територіальної громади. На відстані 2 км від населеного
пункту Гонорівка проходить широка колія Одеської залізниці,
по якій
перевозять небезпечні вантажі.
На території новоствореної об'єднаної територіальної громади відсутній
пожежно - рятувальний підрозділ ДСНС.
Як свідчить аналіз, протягом І півріччя 2017 року в районі виникло 28 пожеж,
завдано матеріальних збитків на суму 1237 тис. грн., в тому числі у
Студенянській ОТГ виникло 7 пожеж, що становить 25 % загальної кількості
пожеж Піщанського району, завдано матеріальних збитків на суму 320,0 тис.
грн. Внаслідок пожеж в 2016 році загинула 1 людина, за 6 місяців 2017 року - 2
людей.
Протягом останніх 5 років неодноразово трапляються випадки виникнення
пожеж одночасно на території Студенянської ОТГ та інших населених пунктах
Піщанського району, або резонансні пожежі, на гасіння яких залучаються
підрозділи Піщанського району.
Тому, при створенні окремої територіальної громади гостро постає питання
вчасного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що можуть
виникнути. Десятою сесією 7 скликання Студенянської сільської ради № 107
від 01.09.2016 року прийнято рішення про створення та утримання місцевого
пожежно-рятувального підрозділу на території Студенянської сільської
об'єднаної територіальної громади. Виникає питання укомплектування цього
підрозділу, у т. ч. пожежним автомобілем.
Слід зазначити, що наявна кількість пожежно-рятувальних та аварійнорятувальних підрозділів, які виконують функції щодо гасіння пожеж, ліквідації
та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій і подій, проведення аварійнопожежно-рятувальних робіт, тощо та їх розташування не відповідає існуючим
нормам щодо радіусу виїзду у Піщанському районі. Відстані від існуючого
пожежно-рятувального підрозділу до віддаленого населеного пункту окремих
територіальних громад складає понад 24 кілометри, що подовжує термін
прибуття підрозділів та ставить під загрозу якість виконаних робіт, пов'язаних
із рятуванням людей та ліквідацією наслідків надзвичайних подій.
На території Студенянської об'єднаної територіальної громади знаходиться
сільськогосподарський виробничий кооператив «Прогрес» та 9 фермерських
господарств, в яких в обробітку 8814 га ріллі, тому існує підвищений рівень
пожежо вибухонебезпеки, що може негативно вплинути на життєдіяльність
мешканців усієї громади.
і Виходячи з цього, є необхідність створення Студенянською громадою
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Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

окремого місцевого пожежно-рятувального підрозділу.
Створення місцевого пожежно-рятувального підрозділу у громаді забезпечить
захист життя і здоров'я її жителів, будівель та територій шляхом швидкого
прибуття підрозділу до місця виникнення надзвичайних подій та проведення
відповідних кваліфікованих заходів.
Сільський бюджет громади не має вдосталь фінансових ресурсів для
матеріально-технічного забезпечення нового підрозділу, тому даний проект
пропонується для додаткового залучення коштів.
1. Населені пункти об'єднаної територіальної громади с Студена, с. Затишне, сще Палійово, с-ще Чабаново, с-ще Червона Поляна, с-ще П'ятихатка, с.
Гонорівка, с. Брохвичі, с-ще Козацьке будуть забезпечені системою
оперативного реагування та проведення аварійно-рятувальних робіт.
2. Знизиться середньорічний рівень гибелі людей та дітей, а також псування
майна через пожежі.
3. Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки.
1. Створити власний підрозділ цивільного захисту населення.
2-Здійснити закупівлю пожежного автомобіля для місцевого пожежнорятувального підрозділу Студенянської ОТГ.
3.Покращити матеріально-технічне забезпечення пожежного підрозділу.
4. Провести інформаційну кампанію органів влади, підприємств, організацій,
установ і населення з питань техногенної та пожежної безпеки.
3 (місяць/рік): 03/2018
Разом
2019
і
2020
2018
2980,0

-

-

2980,0

ДФРР - 2682,0 тис. грн., місцевий бюджет - 298,0 тис. грн.
Студенянська сільська рада, Піщанський
управління ДСНС у Вінницькій області

районний

сектор

головного

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

1.1.3. створення умов для сталого та ефективного кадрового, матеріальнотехнічного, фінансового, інформаційного та юридичного забезпечення
діяльності суб'єктів забезпечення громадської безпеки як у звичайних умовах,
так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різної ґенези
6.1.1. будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
1.1.4. Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній
об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпіна, 14 в смт. Шпиків
Тульчинського району
Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній
територіальній громаді
Територія Шпиківської селищної об'єднаної територіальної громади

Стислий опис
проекту:

Для забезпечення громадської безпеки, гасіння пожеж та надання первинної та
екстреної медичної допомоги. Для виконання вказаних вище завдань,
забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що надаються
населенню органами місцевого самоврядування існує необхідність створення
центрів безпеки громадян, який об'єднає в собі пожежно — рятувальний
підрозділ, підрозділ Національної поліції та підрозділ екстреної медичної
допомоги.
Функціонування таких служб в складі Центру (за єдиним номером виклику)
забезпечуватиме перш за все підвищення оперативності реагування на події,
покращення взаємодії і злагодженості, оптимізацію і грошову економію щодо
утримання приміщень.

Очікувані
результати:

Створення центру безпеки громадян у Шпиківській об'єднаній територіальній
громаді

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Виготовлення документації на право власності на будівлю;
облаштуання будівлі під центр безпеки громадян
До (місяць/рік): 31.12.2020
3 (місяць/рік): 01.01.2019
2019
2020
І
Разом
2018

0

100,00

100,00

200,00

Шпиківська селищна рада
фонд конкурсу, в якому буде прийнято участь.
Шпиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Ц ілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові, .
потенційні
учасники

1.1.3. створення умов для сталого та ефективного кадрового, матеріальнотехнічного, фінансового, інформаційного та юридичного забезпечення
діяльності суб'єктів забезпечення громадської безпеки яку звичайних умовах,
так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різної ґенези
6.1.1. будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
1.1.5. Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука
збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню
Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання
пожежної, медичної та інших видів допомоги Гне більше ЗО хвилин).
Села Бабчинці, Букатинка, Вазлуївка, Вила-Ярузькі, Гамулівка, Майорщина,
Нове Життя та села, які розташовані найближче до об’єднаної громади Моївка,
Сокіл Чернівецького району. Безводне, Гонорівка, Тростянець, Буша
Ямпільського району.
Організація захисту населення від надзвичайних ситуацій є актуальним
питанням станом на сьогоднішній день. Однак спецтехніка, яка є в наявності, у
своїй
більшості
застаріла.
На території
новоствореної
об’єднаної
територіальної громади немає пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС , а є
пожежні пости у
СТОВ «Чернівчанка-Агро» та
СТОВ«Агрокряж» , 5
фермерських господарствах, які обладнанні бочками з водою , та в них
відсутні необхідні засоби індивідуального захисту і засоби комунікацій
Відстань від села до пожежної частини району 20 кілометрів.У користуванні
Бабчинецької лікарської амбулаторії ЗПСМ є в наявності автомобіль швидкої
допомоги, який на даний час є застарілим і не має відповідного обладнання
для проведення реанімаційних заходів. Дільничний інспектор поліції має
кабінет в приміщенні сільської ради , але для більш оперативної роботи
планується розмістити його робоче місце в приміщенні центру безпеки, щоб
всі екстрені служби працювали разом. Організація захисту населення від
надзвичайних ситуацій є актуальним питанням станом на сьогоднішній день.
Також в ході децентралізації спроможні громади отримали більш широкі
повноваження, ресурси і відповідальність. Перелік послуг, які можуть
надаватися на місцях, постійно розширюється. Мешканці об'єднаних громад чи
не в першу черіу очікують від місцевої влади зручних та якісних
адміністративних послуг. Саме тому важливо, щоб кожна об’єднана громада
якнайшвидше вирішила, у який спосіб швидко та доступно надавати ці
послуги мешканцям. В об'єднаних громадах мають бути сучасні Центри
надання адміністративних послуг - єдине місце (приміщення), де можна
отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах.
Будівництво центру безпеки та центру надання адміністративних послуг запорука збереження життя.
, як стану захищеності суспільства від
негативного впливу надзвичайних обставин, недопущення людських жертв та
надання якісних адміністративних послуг. Реалізація проекту стане гарним
прикладом позитивних змін за результатами децентралізаційної реформи та
об'єднання територіальних громад.
1. Будівництво приміщення;
2. Придбання автомобілів;
3. Забезпечення майном і спорядженням для виконання завданнь;
4. Створення робочих місць;
5. Придбання меблів, програми та комп’ютерної техніки для робочих місць по
центру надання адміністративних послуг.
До листопада 2019 року
3 червня 2018 року
Разом
2020
2018
2019
6021,5

4037,5

0

10058,8

( Державний фонд регіонального розвитку,
І сільський бюджет Бабчинецько'і ОТГ.
; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
і господарства України, Бабчинецька ОТГ.
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реалізації проекту:
Коментарі:

Для будівництва центру на сесії сільської ради виділено земельну ділянку із
земель громадського призначення ( охорони здоров’я ) в центрі села Бабчинці
по вулиці Незалежності,!
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.

1.2.5. сприяння Могилів-Подільському прикордонному загону в обладнанні
смуги інженерних споруд на Придністровській ділянці українськомолдовського державного кордону
6.1.1. будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
1.2.1. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску
через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки
Покращення здійснення прикордонного контролю та створення сприятливих
умов для поглиблення трансприкордонного співробітництва та прискорення
соціально-економічного розвитку прикордонних районів, зміцнення їх
економічних та культурних зв'язків.
Територія Могилів-Подільського, Піщанського та Ямпільського районів
Вінницької області.
Належне облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через
ураїнсько-молдовський державний кордон, їх технічне оснащення системами
спостереження і контролю
Створення належних умов громадянам України та Молдови у перетині
державного кордону та сприятливих умов для розвитку трансприкордонного
співробітництва та використання транзитного потенціалу України
Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українськомолдовський державний кордон
3 (місяць/рік): січня 2018 року
3 (місяць/рік): січня 2018 року
До (місяць/рік): грудень 2021 року
До (місяць/рік): грудень 2021 року
Разом
2018
\
2019
2020
6265

4710

2450

13425

Джерела
фінансування:

Обласний
бюджет,
бюджети
Могил ів-Подільського,
Піщанського та
Ямпільського районів, міста Ямполя, сільських рад, на території яких
розташовані місцеві пункти пропуску

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

... .
ці
р

.
кту.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

| 1.3 Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких
І верствах населення
! 1.3.1. Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у мЛадижин
| - Створення матеріальної бази для патріотичного виховання молоді;
{ - Організація та проведення військово-польових зборів з допризовною
молоддю;
і _ Організація та проведення військово-патріотичних ігор «Застава» та «Сокіл».
І - Створення можливостей для навчання та тренування молоді з військових
дисциплін
і Ладижинська міська рада

На території Ладижинської міської ради планується зведення смуги перешкод
військово-спортивного комплексу для покращення матеріальної бази
патріотичного виховання допризовної молоді. Даний комплекс дасть
можливість для відпрацювання військових дисциплін, туристичної підготовки
та цивільного засихисту серед молоді. Створення сучасної інфрастуктури дасть
можливість проводити з допризовною молоддю військово-польові збори та
військово-патріотичні ігри.
- Підвищення патріотичного виховання молоді;
- Збільшення кількості молоді, що займається у військово-патріотичному
клубі;
- Покращення фізичного стану молоді;
- Покращення обороноздатності країни.
- Розробка проектно-кошторисної документації;
- Визначення підрядника;
- Виконання робіт по облаштування смуги перешкод.
До (місяць/рік): грудень 2018 року
3 (місяць/рік): січня 2018 року
2018

2019

2020

Разом

350

0

0

350

Джерела
фінансування:

Обласний
бюджет,
бюджети
Могилів-Подільського,
Піщанського та
Ямпільського районів, міста Ямполя, сільських рад, на території яких
розташовані місцеві пункти пропуску

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Коментарі:
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6.2 Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону

2.1. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та
покращення якості життя жителів села
2.1.1. Створення умов для захисту правових і економічних інтересів
особистих селянських господарств, а також розширення асортименту
молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району
' 1( г:>* 2.1.2. Формування механізму підтримки диверсифікації сільської
економіки у Вінницькій області
2.1.3. Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних
громад Вінницької області
2.1.4. Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів
(РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх
фермерських господарств
’ , ' ЙГ ^ і”!*? 2.1.5. Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з
'■ ‘ 5
метою досягнення більшої ефективності у переробці
сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості
2.1.6. Створення Аграрного кластера у Вінницькій області
ЗУ

■■

. ї.

■
<-

.*

1

■

2.2. Енергоефективнїсть: енергозбереження та відновлювальна
енергетика
2.2.1. Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та
Чельницькому районах
2.2.2. Будівництво біогазового комплексу ус. Василівна
Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
и .
2.2.3. Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та
пілотних енергоефективних проектів
2.3. Створення привабливих умов для залучення інвестицій в
| " ' . Г 5 економіку області та міжнародної донорської допомоги
2.3.1. Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та
мігматитів
2.3.2. Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій
області
2.3.3. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення
іноземних інвестицій
2.4. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього
бізнесу
2.4.1. Створення регуляторного хабу

1“*^>КіЯжЗ£'

: 8

І

■

■

' :

'

л

Ш

Ш

1:

2.4.2. Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у
Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнесомбудсмена
2.4.3. Рух підприємців Я для моєї громади

Ш

^
:

.ч »
-*ч

ч.4 \'Л*

2.4.4. Створення регіонального центру підтримки підприємництва
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства
2.1.1. Створення умов для захисту правових і економічних інтересів
особистих селянських господарств, а також розширення асортименту
молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району
1. Забезпечення ефективної самозайнятості сільського населення шляхом
налагодження сталого ринку заготівлі молока.
2. Підвищення обізнаності особистих селянських господарств Томашпільського
району щодо
захисту власних
правових та економічних інтересів та
можливостей само зайнятості.
2. Підвищення рівня ефективності виробництва тваринницької продукції в
особистих селянських та фермерських господарствах Томашпільського району.
Томашпільський район. Вінницької області

- створення постійно діючої безкоштовної юридичної консультації для малих і
середніх фермерських та особистих селянських господарств
- створення міні-цеху по переробці молока (потужністю 3 т за зміну]:
- проведення реконструкції приміщення в міні - цех з переробки молока по вул.
Гагаріна, 42, в с Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області для КП
«Архітектурно-планувальне бюро»
- придбання технологічної лінії; створення 10 робочих місць
- налагодження повного циклу збору та виробництва молочної продукції
- підвищення рівня юридичної обізнаності особистих селянських господарств
Томашпільського району щодо права та можливостей захисту правових та
економічних інтересів
підвищення рівня
обізнаності
особистих селянських
господарств
Томашпільського району щодо можливостей самозайнятості
- налагодження сталого, конкурентоспроможного та організованого ринку
заготівлі молока
- сприяння розвитку регіональних продуктів
- застосування енергозберігаючих технологій
Здійснити реконструкцію частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки
молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка Томашпільського району
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
і
Разом
2018
)
201
3000,0

і

2300,0

0,00

5300,0

Місцевий бюджет та інші джерела
Томашпільська районна рада - виконавець та основний розпорядник коштів
проекту, співфінансування заходів по створенню громадських пасовищ, по
реконструкції частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока,

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Коментарі:

Європейський Союз - партнер, фінансування заходів з інформаційної кампанії
(2 соціальних відеоролики, буклет та флаєр, 24 семінари-консультації],
придбання технологічної ліній по переробці молока, потужністю Зтонни за
зміну, придбання молоковозу, часткове фінансування заходів по реконструкції
частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока, створення
громадських пасовищ (загальною площею 100 га].
ГО «Регіональний центр транскордонного співробітництва Єврорегіон
«Дністер» - партнер, організація та проведення інформаційної компанії,
семінарів та тренінгів.
Вінницька обласна державна адміністрація - супровід та контроль за
реалізацією проекту
Проект є частиною проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту
правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також
розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери
Томашпільського району» в рамках програми «Політика підтримки
регіонального розвитку Україні», що фінансується Європейським Союзом
(Грантовий контракт 2014/347-700].

14
Стратегія регіонального розвитку Вінницької області - План реалізації на 2018-2020 рр

Н ме і н в
ом р назва
завдання.

\2.Л. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та

Назва п ое
азва проекту.

І 2-1.2. Формування механізму підтримки диверсифікації сільської
; економіки у Вінницькій області

Цілі проекту:

|СЄрЄд НЬ0Г0 бізнесу, спрощення адміністративних процедур
|2 3 Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства

Створення умов для сталого розвитку сільських територій шляхом підтримки
диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Коментарі:

Вінницька область

Проект сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для
отримання специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення
господарської діяльності, важливості диверсифікації економіки, а також
запровадження фінансового механізму стимулювання диверсифікованого
виробництва.
1. Підвищення рівня знань у 200 представників цільової групи щодо
започаткування та ведення господарської діяльності.
2. Створення сучасного інноваційного інтерактивного он- та оффлайн класу на
15 учнів із спеціальним програмним забезпеченням для постійного доступу
цільової групи до теоретичних та практичних знань ведення господарської
діяльності.
3. Цільові групи отримують фінансові ресурси для реалізації своїх проектів.
4. Поширення кращого досвіду диверсифікації сільської економіки.
- організація та проведення 5 кущових семінарів в області з метою
висвітлення інформації про проект, а також оголосити конкурс для участі в
проекті;
- організація та проведення навчань для цільової групи: 5 етапів тренінгів,
кожен з яких складається з 4-х дводенних тренінгів (всього 20 тренінгів) за
темами: І.Як скласти бізнес-план; 2.Власний бізнес: від реєстрації до податків;
3.Забезпечення сталої господарської діяльності; 4.Маркетинг понад усе.
- створення інтерактивного онлайн та оффлайн класу для забезпечення
доступу цільової групи до знань, навичок та баз даних. Проведення навчань.
- запровадження фінансового механізму стимулювання диверсифікованого
виробництва - проведення конкурсу бізнес-планів;
- здійснення навчального візиту до Республіки Польща для вивчення досвіду
диверсифікації сільської економіки;
- проведення заходів з поширення кращого досвіду диверсифікації економіки
та розвитку села: 4 прес-конференції, розробка відео-сюжетів, проведення
конференції, розробка посібника.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2618
І
2019
3924,5

8443,9

9916,0

22284,4

Державний бюджет
Цільовими групами проекту є 700 представників суб'єктів різних форм
господарювання сільських територій Вінницької області; 4 Експерти-тренери;
місцева
влада;
Агенція
регіонального
розвитку;
Департамент
агропромислового
розвитку,
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації; Щонайменше 25 представників друкованих та
електронних ЗМІ; ІТ-фірми; організації з розробки та трансляції відео-сюжетів;
постачальники послуг: інформаційних, організаційних,
транспортних,
друкованої та промоційної продукції; ІТ-спеціаліст; юрист. Бенефіціарами
проекту є працездатне населення сільських територій Вінницької області,
включаючи представників 1894 фермерських господарств, 470 господарських
товариств, 219 приватних підприємств, 51 кооператив, 26 суб’єктів інших
форм господарювання та 282,6 тис. особистих селянських господарств, учбові
заклади та місцеві органи влади.
Проект поданий для участі в конкурсі проектів регіонального розвитку, які
можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного бюджету, отриманих
від Європейського Союзу
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства
2.1.3. Формування агрологістичних можливостей сільських об’єднаних
громад Вінницької області
Створення сталої агрологістичної системи розвитку сільської економіки у
об'єднаних територіальних громадах Вінницької області.
Вінницька область

Проект передбачає підвищення рівня обізнаності представників об'єднаних
громад, які працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію
сільськогосподарського
виробництва,
раціоналізацію
структури
сільськогосподарського виробництва для підвищення його доданої вартості
1. Зміцнення інституційної спроможності об'єднаних територіальних громад в
сфері забезпечення розвитку економічного потенціалу регіону;
2. Покращення матеріально-технічної бази сільсько-господарського сектору
економіки ОТГ Вінницької області шляхом придбання спеціалізованого
Очікувані
обладнання;
результати:
3. Підвищення рівня обізнаності та професійних навичок представників
об'єднаних громад, які працюють в сфері сільського господарства;
4. Здійснення промоції розвитку сільськогосподарського сектору економіки
регіону шляхом проведення медійних заходів.
Створення Дорадчого центру, покращення матеріально-технічної бази
сільськогосподарського комплексу 4 - х ОТГ Вінницької області шляхом
Ключові заходи
придбання переробних комплексів сільськогосподарської продукції.
проекту:
Розробка Стратегії розвитку сільськогосподарської галузі області та аналіз
програмних заходів, проведення промоційних заходів та науково-практичних
конференцій в рамках проектуДо (місяць/рік): 12.2019 р.
Період здійснення: і 3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
І
Разом
2018
Приблизна
2019
вартість проекту,
0
12626,7
11866,4
760,3
тис. гри.
Державний бюджет та інші джерела
Джерела
фінансування:
Цільовими групами проекту є 10 територіальних громад, а також органи
Ключові
місцевого самоврядування області. Кінцевим бенефіціарами за проектом є
потенційні
населення Вінницької області (1 579 322 чол.), зокрема 24 утворені об'єднані
учасники
реалізації проекту: територіальні громади та їх населення.
Проект поданий для участі в конкурсі проектів регіонального розвитку, які
можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного бюджету, отриманих від
Коментарі:
Європейського Союзу

Стислий опис
проекту:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту.
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства
2.1.4. Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з
місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських
господарств
1Підвищення ефективності господарювання малих і середніх фермерських
|господарств, зростання рівня зайнятості у сільській місцевості.
Вінницька область

Проект
передбачає
створення
регіональних
сільськогосподарських
кооперативів (РСК) для виконання координаційної функції з придбання засобів
Стислий опис
виробництва,
проведення
технічних
консультацій
та
збуту
проекту:
сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та
фермерськими господарствами.
1.Покращення доступу фермерів до професійних сільськогосподарських послуг і
бізнесового середовища.
Очікувані
2.Збільшення обсягу та покращення якості продукції сільськогосподарського
результати:
виробництва.
3.Підвищення рівня економічної ефективності сільськогосподарської галузі та
зайнятості у сільській місцевості.
Створення регіональних сільськогоспо/ііарських кооперативів (РСК).
Представлення і прийняття статуту, уст ановчого договору та бізнес-плану.
Обрання членів керівних органів РСК
Ключові заходи
Залучення коштів і реєстрація РСК.
проекту:
Надання членам РСК технічних консуль тацій.
Укладення комерційних контрактів на гіродаж продукції фермерів,
Рекламування РСК та його діяльності у регіоні.
Період здійснення: і 3 (місяць/рік): 01.2019 р.
До Гмісяць/рік]: 12.2020 р.
Приблизна
2020
го Ш Ш ё 2 'ЙІІ
■ї'/ . Разом
вартість проекту,
7502,4
3 751,2
3751,2
0
тис. гри.
Джерела
фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Коментарі:
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.
пОМбО 1нЗЗВЗ
г
завдання.
Назва проекту:

Цілі проекту:

12.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
і середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
|2 3 підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства
2.1.5. Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з
метою досягнення більшої ефективності у переробці
сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості
Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників та
підвищення економічної ефективність в сфері переробки сільськогосподарської
продукції.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

Вінницька область

Проектом передбачається придбання сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого
надання в оренду особистим селянським та фермерським господарствам.
Надання консультацій та допомоги для придбання спеціалізованого
обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної
сільськогосподарської продукції.
Розширення парку сільськогосподарської техніки обслуговуючих кооперативів.
Покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників
малих форм господарювання.
Вибір восьми [4+4) діючих кооперативів (по чотири у2019та2019 роках) на
основі оцінки звітів про результати їх роботи.
Проведення оцінки потреб дрібних сільськогосподарських виробників, які є
членами вибраних кооперативів.
Підготовка специфікації обладнання, що підлягає закупівлі. Закупівля й
доставка обладнання.
Технічне обслуговування й здача обладнання в оренду сільськогосподарським
виробникам.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2019 р.
Разом
2020
2018
і
2019

0

і

6000,0
9

6000,0

12000,0

Джерела
фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Коментарі:
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.
омер і назва
завдання.

І 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
|СЄрЄДНЬ0Г0 бізнесу, спрощення адміністративних процедур
і 2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства

Назва проекту:

І 2.1.6. Створення Аграрного кластера у Вінницькій області

Цілі проекту:

Розширення бізнесових можливостей виробників сільськогосподарської
продукції та збільшення рівня рентабельності сільськогосподарських
кооперативів

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Проектом передбачається удосконалення організації та співробітництва
виробників сільськогосподарської продукції, переробних компаній, науководослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування.

Очікувані
результати:

Розвиток ефективних ділових стосунків між фермерами, переробними
підприємствами та іншими учасниками аграрного ринку. Підвищення
ефективності господарювання у сільськогосподарській галузі.

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

Розробка і рекламування схеми регіонального аграрного кластера.
Підготовка інформаційних та навчальних матеріалів для потенційних членів
кластера.
Проведення інформаційної кампанії та рекламування аграрного кластера з
презентацією отриманих уроків і набутого досвіду.
Оцінка зацікавленості та набір достатньої кількості членів кластера.
Розробка організаційної схеми, організація кластера.
Створення веб-сайту агрокластера з інформацією про його діяльність (члени,
запаси, пропозиція продукції та послуг, попит на продукцію та послуги).
Прив'язка роботи кластера до наявних схем фінансування і гарантування.
3 (місяць/рік): 01.2019 р.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
2020
Разом
2018
2019

0

6000,0

6000,0

12000,0

Джерела
фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
2.2.1. Будівництво сонячних електростанцій уПіщанськомута
Чельницькому районах
Виробництвом електроенергії з альтернативних джерел енергії

та

Чечельницький та Піщанський райони Вінницької області

На початку року Вінницька облдержадміністрація організувала конкурс
інвестиційних проектів, у якому здобула перемогу компанія яка представляє
інтереси члена королівської родини Саудівської Аравії ТОВ «Поларіснет», що
запропонувала проект побудови сонячних електростанцій на території області.
10 травня 2017 року, Агенція регіонального розвитку області та ТОВ
«Поларіснет» підписали договір про взаємодію, співробітництво та супровід
інвестиційної діяльності проекту будів-ництва сонячних електростанцій.
Даному підприємству було надано в оренду земельні ділянки для побудови
сонячних електростанцій встановленою потужністю близько ЗО МВт, проектні
інвестиції складають щонайменше ЗО млн. євро, реалізація даного проекту
дозволить створити до 100 нових робочих місць. На даний момент
проводяться проектні та геодезичні роботи, безпосереднє зведення
генеруючих установок заплановане на II квартал 2018 року.
Виробництво електроенергії

3 fмісяць/рік): 06.2016 р.
2018

2019

900 000

0

До (місяць/рік): 06.2018 р.
2020
Разом
0

900 000

власні кошти підприємства
ТОВ «Паралісент», місцеві жителі, місцеві органи влади
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Номер і назва
завдання:
азва проекту.

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Юпочові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

12.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
І використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
і 2.2.2. Будівництво біогазового комплексу у с. Василівна
|Дгропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукти

та

Утилізація відходів виробництва підприємства «Вінницька птахофабрика»;
Виробництво електро- та теплової енергії за рахунок спалювання отриманого
біогазу;
Виробництво органічних добрив;
Поліпшення екологічної ситуації.
Тульчинський, Тростянецький райони Вінницької області

Агропромхолдинг ПАТ «Миронівський хлібопродукт» планує збудувати завод із
виробництва альтернативної енергії - біогазовий комплекс.
Сировиною для виготовлення біогазу стане курячий послід.
Біогазову станцію потужністю 20 МВт зводитимуть у 2 етапи. Перша черга
біогазового комплексу потужністю 10 МВт перероблятиме 460 т курячого
посліду на добу, а введення в експлуатацію другої черги дозволить збільшити
цей обсяг вдвічі
У реалізацію першого етапу проекту буде інвестовано $27 млн.
При чому увесь процес відбуватиметься у герметичних бетонних ємностях,
обслуговувати які потрібно лише раз на 15 років.
Таким чином холдинг вирішить проблему утилізації курячого посліду та
частини стічних вод зі свого дочірнього підприємства «Вінницька
птахофабрика», що в свою чергу зніме напругу пов'язану з неприємним запахом,
що нині є в районі існуючих птахофабрик підприємства.
Запровадження виготовлення біогазу дозволить поліпшити стан довкілля та
прибере неприємний запах,виробництво біогазу буде практично безвідходним,
адже підприємство ще вироблятиме безпечні та якісні органічні добрива
Тульчинського
району.
Установка
вироблятиме
електроенергію
та
підігріватиме воду для потреб підприємств компанії МХП в Ладижині.
Буде створено близько 30-ти нових робочих місць.
Переробка курячого посліду обсягом 460 тонн на добу;
Скорочення викидів С02 на 85 тис. тонн на рік.
Підготовка майданчику для будівництва;
Будівництво біогазового комплексу - 1черга 10 МВт встановленої потужності;
Будівництво біогазового комплексу - II черга додатково 10 МВт встановленої
потужності;
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 (місяць/рік]: 03.2017 р.
2020
|
Разом
2018
|
2019
і
0
810 000
810 000
0
власні кошти підприємства, кредит ЄБРР
Агропромхолдинг ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,
ЄБРР, місцеві жителі, місцеві органи влади.
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Номер і назва
завдання:
азва проекту.
Цілі проекту:

І 2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
І використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
12.2.3. Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотиих
|енерГоефективних проектів
І Зменшення витрат установ бюджетної сфери на енергоносії, використання
; альтернативних джерел енергії.
І Створення енергетичних кооперативів.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

Вінницька область

Проект передбачає надання підтримки державним установам у зменшенні
витрат на споживання енергоносіїв шляхом використання відновлювальної
енергії.
Реалізація громадами економічно-ефективних проектів з використання
відновлювальної енергії та виробництва її для комерційної діяльності.
Підвищення рівня обізнаності населення в сфері енергозбереження та
енергоефективності.
Зменшення витрат державних установ області на оплату енергоносіїв.
Зростання ефективності господарювання громад шляхом зменшення витрат на
використання енергії та зростання доходів від реалізації додаткової
відновлювальної енергії.
Створення інформаційно-ресурсно-сировинних центрів на базі енергетичних
кооперативів та об'єднання їх у мережу.
Визначення доступності альтернативних енергетичних ресурсів. Надання
доступу до енергетичних ресурсів виробникам і переробникам (забезпечення
укладення контрактів і планування).
Проведення аналізу обладнання, необхідного для впровадження розроблених
рішень (наприклад, систем опалення для державних установ на основі
відновлювальних енергетичних ресурсів).
Закупівля та встановлення обладнання.
Створення інфраструктури передачі енергії (закупівля матеріалів, укладання
контрактів на роботи).
Поширення результатів проекту.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2019
2018

0

12000,0

12000,0

24000,0

Джерела
фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Він ннцької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
ЦІЛІ Проекту.
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

|3.1.Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області
і та міжнародної донорської допомоги
2.3.1. Промислова розробка Староживоіівського родовища гранітів та
мігматитів
І Збільшення виробництва будівельних матеріалів, задоволення потреби
| СП0Живачів у ГОТОВІЙ продукції
Оратівський район та прилеглі райони Вінницької та Київської областей

Проект реалізує Оратівське ДП ПВКП «Укрпостач», яке здійснювало розробку
Староживотівського гранкар'єру. Проект передбачає залучення капітальних
інвестицій на суму біля 4,0 млн. грн. для реконструкції діючого та придбання
нового обладнання
Прогнозні річні обсяги виробництва складатимуть біля 500 тис. тонн готової
продукції, буде створено ЗО робочих місць,
реконструкція діючого обладнання, придбання кар'єрного самоскида
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2018
4000,0

1

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2019

2020

0

0

Разом
І

4000,0

кошти інвесторів

Оратівське ДП ПВКП «Укрпостач», зацікавлені інвестори

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

|3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах,
І семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької області
І 2.3.2. Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області

Цілі проекту:

Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний
клімат області.
Широка презентація інвестиційних можливостей та проектів області.
Сприяння залученню прямих інвестицій та налагодженню довгострокового
співробітництва
між
вітчизняними
та
зарубіжними
компаніями,
зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних проектів.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область.

Стислий опис
проекту:

Форум проводитиметься протягом двох днів і включатиме секційні тематичні
обговорення, круглі с т о л и та зустрічі, на яких будуть розглянуті актуальні
питання залучення інвестицій у перспективні галузі регіону. В рамках Форуму
будуть організовані стенди та презентації, що демонструють інвестиційний
потенціал окремих галузей економіки області та області в цілому. Планується
проведення виставки продукції підприємств області. Крім того, будуть
організовані ознайомчі поїздки на окремі промислові підприємства області, що
наочно представляють практичну реалізацію інвестиційних можливостей
області. В ході пленарного засідання Форуму будуть підведені його основні
підсумки.

Очікувані
результати:

• Промоція інвестиційного потенціалу області.
• Налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання області та
іноземними інвесторами.
• Залучення інвестицій в економіку області.
• Розвиток інфраструктури регіону.
• Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету
області.

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

■ Підготовка концепції проведення форуму.
■ Вибір та оренда місця для проведення форуму.
■ Організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення.
■ Запрошення та поселення учасників.
■ Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди,
презентації, тощо).
■ Забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму.
■ Організація та проведення секційних тематичних обговорень, круглих
столів,ознайомчих поїздок на окремі промислові підприємства області.
■ Проведення урочистих заходів форуму.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2018

2019

2020

Разом

400

400

400

1200

Кошти обласного та місцевих бюджетів, програм міжнародної технічної
допомоги, міжнародних фінансових організацій
Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення,
Громадські організації, установи

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва п е
азва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах,
семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької області
! 2.3.3. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення
||ноземнІІХ інвестицій
Забезпечення широкого доступу до інформації про потенціал та сприятливий
інвестиційний клімат області.
Презентація інвестиційних можливостей та проектів області.
Сприяння у залученні прямих інвестицій та налагодженні довгострокового
співробітництва між вітчизняними та іноземними компаніями, зацікавленими в
реалізації перспективних інвестиційних проектів.
Вінницька область

Підтримка
функціонування
Інвестиційного
порталу
Вінниччини
"Вінниччина - бізнес в центрі України» (vininvest.gov.ua) (далі - інвестиційний
портал), що передбачає наповнення його базою інвестиційних пропозицій
(проектів), вільних земельних ділянок (greenfield) та незадіяних
виробничих приміщень (brownfield) із позначенням їх на карті Google Maps
із зазначенням координат розташування, що забезпечить безперешкодний
доступ потенційного інвестора до інформації про інвестиційні можливості
Вінницького регіону в цілому та окремих територій зокрема.
Електронна промоція інвестиційного потенціалу області.
Налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання області та
іноземними інвесторами.
Скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об'єктів для
впровадження інвестиційних проектів.
Залучення інвестицій в економіку області.
Створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до
бюджету.
Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних
інвестицій
Наповнення Інвестиційного порталу інформацією про:
- інвестиційний потенціал регіону;
- бізнес-інфраструктуру області;
- регіональну підтримку інвестиційної діяльності;
- зовнішньоекономічну та інноваційну діяльність в області;
- забезпечення функціонування сервісів «Інвестиційна карта», «Інвестиційні
проекти» та «Вибрати земельну ділянку/об'єкт нерухомості».
Поширення інформації про роботу Інвестиційного порталу в засобах масової
інформації та серед бізнес-кіл.
Забезпечення своєчасного оновлення інформації на порталі.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
і
Разом
2018
і
2019

100

100

100

300

Обласний бюджет, міжнародні донори, приватні інвестори
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст
обласного значення

Коментарі:
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.
омер і назва
завдання.

І 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
|СЄрЄДНЬ0Г0 бізнесу, спрощення адміністративних процедур
|2.2. Стимулювання інноваційних секторів економіки

Назва проекту:

І 2.4.1. Створення регуляторного хабу
І Покращення бізнес-середовища регіону

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:
Коментарі:

Вінницька область

Реалізація нових європейських методик у сфері регулювання бізнесу
Зменшення існуючих регуляторних бар'єрів. Запровадження нових практик
регулювання,які враховують інтереси малого бізнесу.
1.Перегляд (інвентаризація) власних регуляторних актів на предмет їхнього
впливу на бізнес та відповідності чинному законодавству та внесення до них
відповідних змін (або скасування) з метою збалансування інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності та суспільства
2. Моніторинг ефективності роботи місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування, відповідальних за видачу документів у сфері
регулювання господарської діяльності, видача яких належить до сфери їхніх
повноважень.
3. Відстеження ефективності реалізації чинних регуляторних актів.
4. Підтримка ініціатив підприємців, спрямованих на перегляд чинних та
розробку нових регуляторних актів. Розгляд та прийняття в установленому
порядку регуляторних актів, ініційованих підприємцями.
5. Здійснення моніторингу змін законодавчо-нормативної бази, що реіулює
розвиток підприємництва та надання пропозицій центральним органам
виконавчої влади щодо її вдосконалення.
6. Моніторинг фактичного проведення аналізу регуляторного впливу
(включно з М-тестом) місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування включно з об'єднаними територіальними
громадами.
7. Удосконалення системи інформування громадян про хід підготовки
регуляторних актів, а також про проведення консультацій із громадськістю в
рамках проведення М-тесту всіма суб'єктами владних повноважень.
8. Підвищення спроможності представників місцевих органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування та бізнес-асоціацій використання
методики М-тесту.
9. Обмін досвідом розробки та запровадження нових практик регулювання
підприємницької діяльності в цілому та застосування М-тесту, у тому числі з
іншими регіонами.
До Ґмісяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
Разом
2020
2Ш В
і
2019
1500

1500

1500

4500

ДФРР,Міжнародні фонди
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Спілка підприємців Стіна
Регіональна рада підприємців при ОДА
Львівська область в 2017 році запустила даний проект
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:
Коментарі:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.4.2. Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у
Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнесомбудсмена
Сприяння створенню умов цивілізованого просування інтересів МСП
Вінницька область

Створення офісів установи бізнес-омбудсмена у територіальних громадах
Забезпечення прав та інтересів МСП
1.Сприяння діяльності установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області та
створення регіональної мережі представників установи бізнес-омбудсмена.
2. Налагодження системи інформування підприємців про результати розгляду
скарг, що надходять до установи бізнес-омбудсмена у Вінницькій області, та
популяризація позитивних прикладів реагування на них.
3. Проведення роз'яснювальної роботи серед підприємців щодо можливостей
використання інституту бізнес-омбудсмена при захисті своїх прав та інтересів.
4. Інформування МСП про можливості захисту своїх прав та інтересів у
стосунках з великими компаніями, зокрема у стосунках із національними
торговельними мережами.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
2019
Разом
2018
2020
2500

2500

2500

7500

ДФРР,Міжнародні фонди
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Спілка підприємців Стіна
Регіональна рада підприємців при ОДА
Вінницька область перша в Україні запустила даний проект у 2016 році
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:
Коментарі:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.4.3. Рух підприємців Я для моєї громади
Покращення іміджу підприємництва
Вінницька область

Проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва
Збільшення кількості новостворених підприємств та залучення підприємців до
вирішення проблем розвитку громади
1.Розробка й проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу
підприємництва, спрямованої на різні верстви населення.
2 .Розробка й проведення інформаційної кампанії з етики ведення бізнесу,
зокрема можливостей та переваг законного підприємництва, соціальної
відповідальності підприємців; розповсюдження інформації про успішні
приклади підприємницької діяльності тощо.
3. Проведення круглих столів, виставок, семінарів та конкурсів із питань
підприємництва.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
До (місяць/рік): 12.2020 р.
Разом
2018
2020
2619

1200

1200

1200

3600

ДФРР, Міжнародні фонди, ПРООН
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Спілка підприємців Стіна
Регіональна рада підприємців при ОДА
Центр розвитку КСО
3 2014 року працює щотижнева електронна розсилка для 2000 абонентів, за
рахунок регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва
у Вінницькій області
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Клю чові заходи

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
2.4.4. Створення регіонального центру підтримки підприємництва
Загальна ціль проекту: Підвищити обсяг вироблених товарів та послуг
суб’єктами малого підприємництва Вінницької області за рахунок формування
конкурентних переваг.
Конкретна ціль проекту: Підвищити до 2019 року рівень знань та навичок у
суб'єктів малого підприємництва Вінницької області з питань розвитку та
управління бізнесом.
Вінницька область

В 2016 році 60% опитаних суб'єктів малого та середнього бізнесу Вінницької
області визначили перешкодою власного р о зв и ту «зменшення попиту на
послуги та товари», за даними «Щорічної оцінки ділового клімату в Україні»
проведеної в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».
Крім того більшість підприємців зіштовхуються з браком фінансових та
людських ресурсів, що створює умови для залучення зовнішніх фахівців шляхом
аутсорсиніу. Однак, підприємцям зазвичай бракує досвіду та інформації щодо
можливостей та механізмів залучення таких фахівців. Серед підприємців є
потреба в існуванні єдиної платформи для спілкування, комунікації,
налагодження ділових зав'язків, отримання актуальної інформації та послуг,
необхідних для адекватного управління бізнес-процесами свого підприємства.
Зокрема, діяльність в рамках проекту буде спрямована на підвищення здатності
малого підприємництва працювати в конкурентному середовищі за допомогою
комплексу навчальних, консультаційних та інформаційних послуг, а створений
коворкінговий та комунікаційний простір (Регіональний центр підтримки
підприємництва) дозволить
надавати послуги, необхідні для ефективної
діяльності підприємців в одному місці.
За результатами проекту буде збільшено в 1,5 рази обсяг реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) малими підприємствами Вінницької області з 2016 до
2020 року - з 35,2 млрд. грн до 52,8 млрд. грн. Також, до 2020 року буде
збільшено на 2 відсоткових пункти частку обсягу реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі
реалізованої продукції Вінницької області - станом на кінець 2016 року цей
показник становить 29,4%.
Частка надходжень до місцевих бюджетів від діяльності малого підприємництва
збільшиться з 30% у 2016 році до 32% до 2020 року, що свідчить про бюджетну
ефективність реалізації проекту. Завдяки реалізації заходів проекту, а також
запроваджених послуг, до 2020 року кількість зайнятих в малому бізнесі
Вінницької області буде збільшено на 5% - з 135,4 тис осіб в 2016 році до 142,2
тис. осіб.
1. Підвищити рівень знань у 125 суб'єктів малого підприємництва щодо
загальної стратегії розвитку бізнесу під час проведення 5 етапі навчань за 4
модульним
навчальним курсом «Підвищення конкурентоспроможності
суб'єктів малого підприємництва Вінницького регіону через застосування
інноваційних підходів в формуванні бізнес-моделей»
2. Створити інформаційно-освітній
простір для трансферу інновацій,
отримання навичок та комунікації
суб’єктів малого підприємництва
Вінницької області, шляхом реконструкції приміщення та облаштування
регіонального центру підтримки підприємництва. На базі центру буде
проведено 30 заходів різної форми взаємодії та надання навичок 750
представникам цільової групи, надано 70 консультацій групою менторів,
надано представникам малого підприємництва на пільгових умовах 100
консультацій з бухгалтерського обліку та податкової звітності, і
100
консультацій з юридичних питань
3. Створено інформаційний ресурс, що об'єднує всі напрямки підтримки та
розвитку мікро підприємництва Вінницької області. В рамках цього заходу
медіа команда із 4 чоловік буде здійснювати наповнення веб-порталу « Бізнес
навігатор Поділля» та поширення 1200 одиниць унікального контенту:
інновації, законодавство, ресурси для мікробізнесу та інше, 500 аналітичних
статей, 72 щотижневих дайджестів бізнес новин.
Створення та діяльність групи з 8 експертів-консультантів з питань
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проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

управління бізнесу; Підготовка та проведення 5 етапі навчань за 4 модульним
навчальним курсом «Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого
підприємництва Вінницького регіону через застосування інноваційних
підходів в формуванні бізнес-моделей»; Підготовка та надання 5 ваучерів на
експертний супровід з отримання навичок з управління бізнесом для 5
учасників навчальної програми; Створення регіонального центру підтримки
підприємництва; Організація та надання менторської підтримки; Створення
та налагодження діяльності коворкінгової зони; Створення та налагодження
діяльності відділу консалтингу та аутсорсингу; Візуалізація та промоція
Регіонального центру підтримки підприємництва; Підготовка та створення
веб-порталу для підтримки малого підприємництва «Бізнес навігатор
Поділля» та сторінки в соціальних медіа; Наповнення та адміністрування вебпорталу та сторінки в соціальних медіа
До (місяць/рік): 12.2019 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2018
)
2019
4338,45

1337,8

0

1

6176,3

Обласний бюджет, проекти та програми МТД
Цільові групи проекту: біля 1000 представників малого бізнесу; 12
фрілансерів; 12 менторів; 8 експертів з бізнес управління; 4 громадські
організації: Агенція регіонального розвитку Вінницької області, ГО «Спілка
підприємців «СТІНА», ГО «Клуб ділових людей», ГО «Вінницький бізнес клуб»,
Бізнес-омбудсмен Вінницької області, Розробники шеЬ-порталів; Проектні
організації; Будівельні організації; Розробники дизайну та інтер’єру освітніх
просторів; Організації з надання ІТ- послуг; Місцеві органи влади. Бенефіціари
проекту: 68 157 тис. суб’єктів малого підприємництва Вінницької області;
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
Експерти, тренери, бізнес-консультанти; біля 70 тис. суб'єктів малого та
середнього підприємництва
Вінницької області; 2970
громадських
організацій Вінницької області

Коментарі:
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6.3 Пріоритет 3. Екологічна безпека навколишнього середовища
'Ш И Ш
■■■
3.1. Організація збору твердих побутових відходів на території
: У^.'У'У^^ЩЩ Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення
* ; ; \,
\;•
Г І І , ' ...
г- 3.2. Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на
території Теплицької селищної ради
її ■,
і
3.3. Будівництво сміттєсортувальної станції на території міського
ІІ"'. ч:.‘:
сміттєзвалища
3.4. Будівництво станції сортування твердих побутових відходів
продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради,
Могилів-Подільського району. Вінницької області
( і і і
•

т

§

ш

3.5. За чисте довкілля

3.6. Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих
побутових відходів в смт Оратів Вінницької області
3.7. Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у
І 'Щ Ш
Шпиківській об'єднаній територіальній громаді
3.8. Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів
ш ^Ф Ш і й і ^.9. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
І :
комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду
садово-паркового мистецтва
3.10. Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла
річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги ВінницяВ
■•
Калинівка протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького
К" .
району Вінницької області
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
населених пунктів області
3.1. Організація збору твердих побутових відходів на території
Брацлавської об’єднаної територіальної громади та їх видалення
Метою проекту є налагодження дієвої схеми надання комунальних послуг з
вивезення твердих побутових відходів населенню Брацлавської об’єднаної
територіальної громади, що дасть змогу якісно поліпшити екологічну ситуацію
на території громади та покращити соціальний, психологічний стан мешканців
громади.
Брацлавська об'єднана територіальна громада

Загальною проблемою для населених пунктів Брацлавської об'єднаної
територіальної громади є відсутність чіткої та дієвої схеми поводження з
твердими побутовими відходами. В смт Брацлав збір відходів здійснюється
неспеціалізованим транспортом комунального підприємства "Брацлавський
ККП".
Потужностей Брацлавського ККП недостатньо для розв’язання проблеми, а саме
вивезення твердих побутових відходів від приватних домоволодінь та
обслуговування такої кількості населення. Для реалізації даного проекту
необхідно в першу черіу придбати сміттєвоз, контейнери та трактор з навісним
обладнанням, які могли б використовуватися для обслуговування населення
Брацлавської об'єднаної територіальної громади.
7 тис. чол.
Створення економічно-життєздатної моделі поводження з ТПВ;
Створення конкурентних ринкових умов у сфері надання комунальних
послуг;
Запровадження нових маршрутів вивезення ТПВ;
Підвищення рівня екологічної культури населення;
Формування у жителів ОТГ дбайливого ставлення до навколишнього
середовища та раціонального поводження з ТПВ;
Активізація у громади відповідальної позиції щодо вирішення власних
проблем;
Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками
проекту, що дасть можливість реалізації в подальшому нових проектів.
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2019
2018
1417,7

0

0

1417,7

Державний фонд регіонального розвитку - 1275,9 тис. грн., місцевий бюджет 141,8 тис. грн.
Державний фонд регіонального розвитку - співфінасування проекту,
Брацлавська селищна рада - безпосередня реалізація проекту.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
населених пунктів області
3.2. Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на
території Теплицької селищної ради
Зменшення екологічних ризиків від зберігання накопичених відходів та
раціональне використання території
Теплицька селищна рада, Стражгородська, Бджільнянська, Степанівська,
Залузька сільські ради.
Проектом передбачається поступовий перехід до комплексної системи
роздільного збирання та вивезення сміття, запровадження інноваційної моделі
переробки вторинних ресурсів задля збереження довкілля, формування
конкурентного ринкового середовища у сфері надання послуг по вивезенню
ТПВ
Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств шляхом
придбання спеціалізованої техніки
Створення додаткових робочих місць
Ліквідація стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ
- укладення Договору про співробітництво між суб’єктами співробітництва;
- затвердження правил благоустрою та розроблення схем санітарного очищення
територій населених пунктів
- будівництво сортувального цеху
- закупівля спеціальної техніки
- запровадження системи збору та вивезення твердих побутових відходів
До (місяць/рік): 10.2018 р.
3 (місяць/рік): 07.2018 р.
Разом
2020
2019
2018
3000

0

0

3000

Джерела
фінансування:

місцеві бюджети - 500 тис.грн.
інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством - 2500
тис. грн.

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Теплицька селищна рада - функції: організація, координація роботи та
співфінансування проекту
Учасники проекту - громади - суб'єкти співробітництва

Коментарі:
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І 4.3. Підвищення рівня екологічної
Номер і назва
завдання:

пАЗВЗ ПРОЕКТУ*
к
*
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

безпеки та пом'якшення наслідків змін

І клімату
І 6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
і населених пунктів області
і 3.3. Будівництво сміттєсортувальної станції на території міського
т
і сміттєзвалища
І сортування та переробка ТПВ
м. Жмеринка

Метою проекту є забезпечення технологічної бази для реалізації повного
збирання,
транспортування,
переробки
відходів
в
місті Жмеринка,
пріоритетний захист навколишнього природного середовища від негативного
впливу відходів, а також забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення
зменшення екологічних ризиків від зберігання та накопичених відходів,
створення системи роздільного збору/сортування та переробки твердих
побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії
закупка нових сміттєвозів та контейнерів для роздільного збору ТПВ
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2018
|
2019
5500

0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020

І

0

Разом
5500

міський бюджет, обласний бюджет
Міські комунальні підприємства, Ф0П, СПД які працюють у сфері надання
комунальних послуг

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

І 4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом’якшення наслідків змін
|клімату
|6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
І населених пунктів області
І 3.4. Будівництво станції сортування твердих побутових відходів
|продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради,
і Могилів-Подільського району, Вінницької області
Зменшення обсягів твердих побутових відходів, які підлягають захоронению та
одержання сировини з відходів виробництва та побутових відходів
Територія міста Могилів-Подільського

Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20
т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського
району, Вінницької області
Покращення санітарного стану навколишнього середовища, зменшення
забруднення поверхневих та підземних вод
1. Культивація частини існуючого сміттєзвалища.
2. Влаштування чаші на сміттєзвалищі для прийому відходів з влаштуванням
скважин для біогазу
До (місяць/рік): 10.2019 р.
3 Гмісяць/рік): 10.2017 р.
2018

2019

2020

Разом

8010,3

8010,3

0

16020,6

Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища,
міський бюджет
Могилів-Подільська міська рада, обласний фонд охорони навколишнього
природного середовища

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту.
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:

14.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом’якшення наслідків змін
1клімату
|6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
І населених пунктів області
|3.5. За чисте довкілля
І Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей
і реформування та розвиток житлово-комунального господарства
Мельниківська ОТГ

Запобігти потраплянню шкідливих речовин в атмосферу та зменшити викид
продуктів переробки в навколишнє середовище. Знизити витрати на
переробку відходів. Надати матеріалам друге життя, знижуючи виробничі
енерговитрати і площу захоронения відходів.
.Придбати контейнери для сортування сміття та облаштовано місця з
огорожею для їх встановлення. Організовано вивіз та збут відсортованого
сміття.
Проект «За чисте довкілля»

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.

3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2018
1
2019

Джерела
фінансування:

1. Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів ДФРР
2. Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету
3. Бюджет партнерів

Ключові
потенційні
учасники
реалізації проекту:

Партнери

380

0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020

Разом

0

380

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
населених пунктів області
3.6. Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових
відходів в смт Оратів Вінницької області
Основною ціллю проекту є:
- запровадження нових підходів до збирання, транспортування та зберігання
побутових відходів;
- збереження довкілля від забруднення,
створення безпечних умов
проживання для жителів селищної об'єднаної
територіальної громади та населених пунктів району.
Оратівська селищна об'єднана територіальна громада та Оратівський район в
цілому.
У населених пунктах громади послуги щодо збору та вивезенню твердих
побутових відходів, для
фізичних та юридичних осіб, надає комунальне
підприємство «Оратівкомунсервіс». Із індивідуального приватного сектора у
спеціально встановлені дні автомашиною
комунального підприємства
здійснюється збір сміття, біля багатоповерхівок встановлені тракторні причепи
на які складуються побутові відходи. Така організація збору твердих побутових
відходів і їх наступного транспортування до сміттєзвалища є недосконалою, а з
01 січня 2018 року буде незаконною. Тому на виконання законів України «Про
відходи», «Благоустрій населених пунктів» селищною радою розроблений план
щодо впровадження у 2017 році сортування твердих побутових відходів. У
рамках реалізації цього плану, програми благоустрою, у 2017 році в смт Оратів
будуть встановлені мультифункціональні майданчики для роздільного збору
сміття, у 2018 році такі майданчики заплановано встановити у с. Прибережне, с.
Оратівка, с. Рожична, с. Угарове. Однак, для повного вирішення питання
поводження із твердими побутовими відходами необхідно збудувати
сортувальну лінію безпосередньо на полігоні твердих побутових відходів.
- створення нової моделі, практики поводження із ТПВ;
- облаштування контейнерних майданчиків для сортованого зберігання ТПВ;
- будівництво сортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів смт
Оратів;
- підвищення ефективності використання вторинної сировини; - підвищення
рівня екологічної культури населення;
- створення позитивного іміджу Оратівської територіальної громади,
прискорення процесу добровільного приєднання громад району до об’єднаної
селищної територіальної громади.
- визначення на конкурсній основі виконавця роботи;
- проведення робіт щодо облаштування сміттєсортувальних майданчиків,
будівництва сортувальної лінії;
- прийняття на баланс КП «Оратівкомунсервіс» збільшеної вартості об’єкта;
- подання до органів статистики звіту про освоєння інвестицій в основний
капітал;
- проведення моніторингу виконання проекту, розрахунок ефективності
використання коштів, оцінка економічної доцільності проведення робіт;
- висвітлення
відомостей про виконання проекту на офіційному сайті
Оратівської селищної ради та засобах масової інформації.
До (місяць/рік): 09.2020 р.
3 (місяць/рік): 06.2018 р.
2020
!
Разом
2018
2019
400,0
2200,0
1000,0
800,0

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
_
11500,0 тис. грн. із державного бюджету, 200,0 тис грн. із обласного бюджету,
#
|400,0 тис. грн. із селищного бюджету, 100,0 тис. грн. - кошти організаційІ партнерів.
Ключові потенційні Кошти державного бюджету, обласна рада/обласна державна адміністрація,
учасники реалізації Оратівська районна, селищна рада, суб'єкти підприємницької діяльності.
проекту:
1. Розроблена ПКД на будівництво 11 мультифункціональних майданчиків для
роздільного збору сміття на території селищної об’єднаної територіальної
Коментарі:
громади
2. Є попередня згода організацій-партнерів про співфінансування проекту.
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
6.1.9. забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій
населених пунктів області
3.7. Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у
Шпиківській об'єднаній територіальній громаді
Реалізація даного проекту забезпечить бережливе ставлення до природи
Територія Шпиківської селищної об'єднаної територіальної громади

Стислий опис
проекту:

Діяльність людини зумовлює створення твердих побутових ВІДХОДІВ.
Газоподібні і рідкі відходи швидко поглинаються природнім середовищем, на
відміну від них, тверді відходи асимілюються десятки і сотні років. Місця
складування твердих побутових відходів займають велику територію, а
впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів
забезпечить зменьшення об'ємів несортованих відходів, які вивозяться на
сміттєзвалище, також система роздільного збирання дозволяє
вилучати
вторинну сировину, а це сприяє розв'язанню екологічних, соціальних проблем
та забезпечує ресурсозбереження і підвищує рентабельність сфери поводження
з ТПВ. Основною проблемою отримання вторинної сировини є її відокремлення
від іншого сміття. Для досягнення високого ступеню участі населення система
роздільного збирання ТПВ потребує ретельної просвітницької роботи та
стимулювання. Необхідне чітке повідомлення про те, яким чином кожний
мешканець має брати участь у цій діяльності.

Очікувані
результати:

Зменшення об’ємів несортованих твердих побутових відходів, які вивозяться на
місцеве сміттєзвалище. Зменшення об'ємів твердих побутових відходів, які не
перегнивають, та створюють небезпеку для навколишного середовища

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Закупка кольорових баків для роздільного збирання твердих побутових
відходів від населення;
облаштування майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів
від населення;
закупка спеціалізованого транспорту для збирання твердих побутових відходів
від населення;
чітка організація роботи по збиранню та збуту сортованих твердих побутових
відходів.
До Гмісяць/рік): 12.2020 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2018
1
2019
300,00
2500,00
200,00
2000,00
Шпиківська селищна рада
фонд конкурсу, в якому буде прийнято участь.
Шпиківська селищна рада, КП «Шпиків» та підрядна організація з якою буде
заключено договір на виконання робіт

Коментарі:
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Назва проекту:

4.1. Удосконалення регіональної екологічної політики
4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища,
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
3.8. Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів

Цілі проекту:

забезпечення якісного та всебічного екологічно виховання молоді
загальної середньої професійної та вищої освіти.

Номер і назва
завдання:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

в системі

Вінницька область

Учасники конкурсу представляють у паперовому або електронному вигляді
свою природоохоронну діяльність за остання 5 років. За результатами конкурсу
проводиться презентація робіт та прес-конференція з участі конкурсантів.
Підвищення екологічної культури громадян поширення ідеї відповідальності та
необхідності індивідуальних дій у справах із збереженні довкілля

3 (місяць/рік): 01.2018 р.

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
Разом
2018
І
2019
50,0
0
0
50,0
Обласний бюджет, а саме обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища,
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін
клімату
3.9. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів
на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового
мистецтва
Досягнення та підтримання оптимального рівня екологічної безпеки на
об’єктах шляхом проведення робіт із розчисти, відновлення корінних
природних комплексів на територіях природно-заповідного фонду, що
сприятиме збереженню природного середовища, біотичного та ландшафтного
різноманіття та формуванню більш сприятливих умов для життєдіяльності
людини.
Вінницький р-н (с.Лука-Мелешківська), Жмеринський р-н (с.Олександрівка),
Муровано-Куриловецький
р-н.
(с.Немерче,
смт.Муровані-Курилівці),
Оратівський р-н. (Скоморошівська сільська рада с.Вербівка), Теплицький р-н.
(Теплицька селищна рада, Комарівська сільська рада, с/Гополівка),
Чернівецький р-н. (Моївська сільська рада), Шаргородський р-н. (с.Рахни-Лісові,
с.Деребчин).
Підтримання оптимального рівня екологічної безпеки на об'єктах шляхом
проведення робіт із розчисти, відновлення корінних природних комплексів на
територіях природно-заповідного фонду, що сприятиме збереженню
природного середовища, біотичного та ландшафтного різноманіття та
формуванню більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Відновлення насаджень та цінної рослинної флори на території парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва місцевого та загальнодержавного значення,
заказників місцевого значення, пам'яток природи місцевого значення, які
віднесені до природо-заповідного фонду
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
Разом
2020
2019
2Ш
3363,7
3363,7
0
0
Обласний бюджет, а саме обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

! 4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища,
1підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
|4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом’якшення наслідків змін
І клімату
3.10. Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки
Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка
протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької
області
Здійснити заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідротехнічного
режиму та санітарного стану річок річки Десна
Територія Стрижавської селищної ради

Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від
устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю
900м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

В результаті проведення заходу буде очищено русло річки Десна від мулових
наносів на довжині 900 м, розібрано старі устрої зруйнованого мосту,
розширено русло річки згідно розрахункового параметру русла для пропуску
весняних та дощових витрат, укріплено береги гаю іонними конструкціями та
щебеневим накидом
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2018
І
2019
0
5686,1
5686,1
0
Обласний бюджет, а саме обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.

Коментарі:
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6.4 Пріоритет 4. Розвиток місцевого самоврядування та надання
якісних послуг в соціальній, житлово-комунальній, транспортній і
туристичній сферах
І іЙ
п■чЛіг..ч
.лц
л;...мич'Л

**1■
■ ' '

в

ї -йШй

... ■
■

-■ .......■ 1............... і.

і'."'ж
цвдид.,,,.м

...ліум
і...

Проекти
4.1. Підвищення рівня якості освіти____ _____ _____ _____________
4.1.1. ЗОНІ МИ ступенів по вул.Суворова, 1, сЗведенівка Шаргородського
району - добудова незавершеної будівлі
4.1.2. Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І - III ступенів с.
Клембівка, Ямпільського району ___ _________ __________
4.1.3. Реконструкція Червонянської загально освітньої школи МІ ст. в
дошкільний навчальний заклад «Сонечко »__________
4.1.4. Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній
територіальній громаді
4.1.5. Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул.
Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області
4.1.6. Реконструкція частини Торківської ЗШ МІ ступенів під дитячий
садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського
району, Вінницької області
______ ______________ ________ _________
4.1.7. Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи МИ ступеня по
вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району________
4.1.8. Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального
закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького
району _______________________ __ __ ___ _________ ____ _____
4.1.9. Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний
заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району
4.1.10. Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів)
приміщення школи у с. Сокіл Чернівецького району
4.1.11. Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи МІІ
ступеня №1 по вуд.Героїв України (бувш. Вул. К.Маркса}, 90 в смт
Крижопіль_________________ ________ ________________ ________ ______ _____.;...
4.1.12. Михайлівська загальноосвітня школа МИ ступеня, Гайсинський
район ■завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі....
4.1.13. Школа, с.Гопчиця Погребищенського району - будівництво
4.1.14. Реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.
Сосонка Вінницького району _____ _
4.1.15. Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу
«Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району
4.1.16. Відкриття професійно-практичного центру по підготовці
кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на
базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»
4.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення
області__________ _____ ___ ___ ___ _____ _______ _____
4.2.1. Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу
Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги
4.2.2. Реконструкція ФАІІу в с. Л елітка_________
4.2.3. Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт.Теплику
4.2.4. Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця
4.2.5. Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» ( корпус «Л ») ох. № 958/2 будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м.__
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Вінниця, вул, Мічуріна, 32__ . _____
••• ._____
4,2.6. Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі
Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру ( ВОКОД )»
42.7. Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою
хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні
ім.МЛ.Пирогов а _
____
__
__ __
_
_
4.2.8. Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області,
направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевосздинною патологією
4.2.9. Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі
л ікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування
4.2.10. Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської
обласної л ікарні відновного лікування___________________ _
4.2.11. Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінннці по вул> Пирогова, 46
4.2.12. Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької
обласної клінічної лікарні ім.,МЛ.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова,
46
4.2.13. Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока,
відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І,Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46
4.2.14. Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного
відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул.
Шолом Алейхема, 8, м.Хмільник - реконструкція
4.2.15. Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. М.Широгова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46
4.2.16. Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення
Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке
шосе, 84 в м.Вінниці ________ ___ _____ __________________
4.2.17. Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М.Ї.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова 46
4.2.18. Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах
бази спеціального медичного призначення в сРахни Лісові
Шаргородського району
4.2.19. Реконструкціяі-го поверху дитячого відділення Вінницького
обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання
«Ф тизіатрія» с.Бохоники, Вінницького району, Вінницької обл
4.2.20. Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі
штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного
лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи,
порушенням психіки і опорно- рухового апарату для дітей з особливими
потребами ______ ____ ____________________________ _________
4.2.21. Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної
лікарн і__ _______ ________ _________ :___________ .
■■ ■■■■' ■ '
.
4.2.22. Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні
№2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу
"Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНЩом"
4.2.23. Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги
Вінницької області н а2018-2020 роки
__ _ .........
..............
4.2.24. Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної
медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним
санітарним автотранспортом)
43
Стратегія регіонального розвиту Вінницької області - План реалізації на 2018-2020 рр

4.2.25, Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого
санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с,
• ._____
Северинівка Жмеринського району______
4.2.26. Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату
Тульчинського обласного будинку дитини по вул. Шевченка, 33 вм.
Тульчин__________^____________________________ ____________ ___
4.2.27. Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення
надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності
будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул.
Добролюбова, 2 в м.Жм е р и н к а __ __
4.2.28. Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення
надійності й безпечної експлуатації,підвищення енергоефективності
будівлі КУ »Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул.
Добролюбова, 2 в м.Жмеринка_______
4.2.29. Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул.
Пирогова, 48 в м, Вінниця__ ___________________
4.2.30. Реконструкція І поверху 6-й поверхової будівлі зі створенням
відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої
клінічної лікарні
__
4.2.31. Реконструкція приймального відділення адміністративного
корпусу Липовецько* обласної лікарні відновного лікування дітей з
органічним враженням центральної нервової системи та порушення
психіки і опорно - рухового апарату по вул.. Пирогова,369 в м.Липовець
4.2.32. Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення
мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні
хвороби.
_
4.3.
4.3.1. Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького
району________ ______________________ _______________________ _
4.3.2. Сучасна публічна бібліотека центр дозвілля та розвитку
особистості
4.3.3. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності. 64 в
смт. Шпиків Тул ьчинського району
____ __
4.3.4. Вінницький обласний український академічний музичнодраматичний театр ім^Садовського по вул. Театральній, 13, м.Вінннця реставрація з реконструкцією______________ ____ __ __ __ _______ _ ___ _
4.3.5. Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта
та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці.
Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи....................
4.3.6. Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного
4.3.7. Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва,
облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для
л юдей з особливими потребами
_________ ___ .____ __ : • . . • :....
4.3.8 Оціфровування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУНІ-ХХ ст.)
4.3.9. Монтаж системи пожежогасіння у фондосховищах головного
приміщення бібліотеки ______________
__________
______
4.3.10. Краєзнавчий туризм
4.3.11. Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних
прорізах фойє И поверху фасадної частини будівлі філармонії ( і черги)
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4.4.
4.4Л, Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в сіванів
Калинівського району
_____
4.4.2. Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного
стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади)
4.4.3. Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів
Шпиківської громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи МИ
ступенів по вул. Ліпша, 5 в смт. Шпикові Тульчинського району ___
4.4.4. Встановлення дитячого майданчику в центральному парку селища
Шпиків Тульчинського району________________
4.4.5. Встановлення дитячого майданчику в селі Торків Тульчинського
району
...... ______
.........
................. •.......
.
4.4.6, Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з
влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів
Лнповецького району ______
__ _
4.4.7. Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул.
Київська, 15, м. Жмеринка______________ __ ______ ____ _____
4.5. Забезпечення надання якісних соціальних послуг
4.5.1. Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах
Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по
вул..Хмельницьке шосе, 106 в м.Вінниці
_______________
4.5.2. Реконструкція житлового корпусу №2 Ладижинського дитячого
будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району
4.5.3. Реконструкція житлового корпусу №3 Ладижинського дитячого
будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району
4.5.4. Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного
віку та людей з інвалідністю у сільській місцевост і_____
4.5.5. Центр допомоги жінкам, постраждалим від насил ьства__________
4.5.6. Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового
корпусу Стрижавського дитячого будинку - інтернату, вул.
Новосільська,39, смт. Стрижавка_____ ___________
4.5.7. Реконструкція І поверху приміщень Вінницького обласного центру
реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця
4.6. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад
області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення
Дорожня галузь____________________ ___ ______ ___
4.6.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в
м.Іллінці іллінецького району_____________________________
4.6.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика
Голицька в м, іллінці, Іллінецького району_________
. , __
4.6.3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в
с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ
______ _____ ____________
4.6.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в
с.Красненьке Іллінецької міської ОТГ
_ __
4.6.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує
села Красненьке - Л Гора Іллінецької міської ОТГ____
4.6.6. капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської селищної
об'єднаної територіальної громади_________ ______________ ______ _______
4.6.7. Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка
Козятинського району
______
Водопровідно-каналізаційне господарство ____
4.6.8. Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові
45
Стратегія регіонального розвитку Вінницької області - План реалізації на 2018-2020 рр

Махаринці, Козятинського району, Вінницької області (Будівництво
мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району]
4.6.9. Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від
каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації
по вул. Фрунзе, 130 в м Хмільнику
__________________ _ ______ ___ _____
4.6.10. Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінці( по
вулицях Морозівська - 2 км, Залізнодорожна - 1 км, Шкільна 0,45 км,
Першотравнева - ОД5 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького 0,155 км) їллінецького району__
________________________
4.6.11. Реконструкція очисних споруд в с.3арванці по вул. Зарічна, 35
Вінницького району__________ _________________ ____________
4.6.12. Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці
Немирівський район
4.6.13. Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська,
Суворова, Хмельницького в смт Оратів

«Р ІЖ

Розвиток Інфраструктури територіальних громад
4.6.14. Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл
Жадани та Сорока Іллінецької міської ОТГ
4..6.15. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення сПарпурівці та
с.Майдан-Чапельськнй Хижинецької сільської ради Сокиринецької
об'єднаної територіальної громади Вінницького району
4 6.16. ІДНАГЇ в Студенянській об'єднаній територіальній громаді - шлях
до нової якості життя________ ______________ __ ____ ____
4.6.17. Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена
4.6.18. Створення центру надання адміністративних послуг в
_________
Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді
4.6.19. Освітл ення вулиць - безпека і затишок__________
4.6.20. Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в
громадському транспорті м.Вінниця____ ___________
4.6.21. Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру
надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці
Вінницького району ________________________ _
.......
"
4.6.22. Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат»
(Реконструкція існуючих приміщень під ‘'Молодіжний центр" за адресою
м.Вінниця, вул.Театральна, 15)
________________________
4.6.23, Реконструкцця адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення
фасадів по вул.Монастирська, 47 в м.Вінниця
4.6.24. Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий
офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій” 1936-1940 рр., пам'ятка
архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою в у л . Соборна,'
70 в м Вінниця_________ __________ _______ ;....._ ..... ....... .... ............ ......
4.6.25. Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок
організацій1' по вул. Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з
пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс .. . .. ................
4.6.26. Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій 1936-1940
рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою
вул.Соборна, 70 в м.Вінниця
___ ________ ______ ______ ____ _______
4.6.27. Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної
системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на
2016-2020рр.________ __ ____ _ _ ... ................... .. ............. .. ....... .............
4.6.28. Розроблення містобудівної документації
____ _ . .

46
Стратегія регіонального розвитку Вінницької області - План реалізації на 2018-2020 рр

4.7. Розвиток туристичної галузі
4.7.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове
відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури
національного значення, охоронний номер №560)., розчищення та
консервація південного муру та південно-східного бастіону пам'ятки_____
4.7.2. Будівництво комплексу для утримання та розведення диких
червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський
зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» по вул. Зулінського, 9,
м. Вінниця________________________________ _____________ __.................
4.7.3. Промоція традиційних продуктів Вінницької області
4.7.4. Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення
попиту широких категорій населення__
__
___
/
4.7.5. Розвиток сільського зеленого туризму
4.7.6. Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області
4.7.7. Промоція туристичного потенціалу_________ __________
4.7.8. Представлення туристично-рекреаційної галузі області
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.1.1. ЗОШІ-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського
району - добудова незавершеної будівлі
Завершення будівництва та введення в експлуатацію навчального закладу
нового типу, що слугуватиме поліпшення умов навчання дітей територіальної
громади
Села Зведенівка, Юліям піль, Ярове, Голинченці Шаргородського району

Завершення будівництва: внутрішнє та зовнішнє впорядкування.
Створення сучасного освітнього закладу на 144 учнівських місць, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти в сільській місцевості
Завершення будівництва, впорядкування території та введення в експлуатацію
навчального закладу нового типу
3 (місяць/рік): 01.2018 р.
До (місяць/рік): 08.2018 р.
2020
Разом
2018
]
2019
4401
0
0
4401
ДФРР, державний бюджет,місцеві бюджети, кошти партнерів.

ДФРР, Шаргородська районна державна адміністрація

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.1.2. Реконструкція будівлі загальноосвітньої ніколи І - III ступенів с.
Клембівка, Ямпільського району
Головною метою є збереження енергоресурсів шляхом реконструкції
приміщень та створення безпеки життя та здоров'я учасників навчальновиховного процесу загальноосвітньої школи І - III ступенів с. Клембівка,
Ямпільського району, Вінницької області.
с. Клембівка Ямпільський район Вінницька область

Проблема проекту полягає у неефективності використання паливних ресурсів
без провадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей,
утеплення стін] та у відсутності можливостей виконання державних
санітарних норм,а саме дотримання температурного режиму та безпеки життя
та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
- збільшення кількості учнів за рахунок підвезення з навколишніх сіл,
- створення комфортних та безпечних умов для життя і здоров'я всіх учасників
навчально-виховного процесу,
- енергозбереження,
- економія бюджетних коштів,
- забезпечення рівного доступу якісної освіти,
- створення сприятливих умов для розвитку та задоволення потреб особистості
суспільства і держави,
- створення робочих місць (з розрахунку на 530 учнів ще добавляться до
теперішніх ставок 14 ставок педпрацівників та 5 ставок обслуговуючого
персоналу),
- забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації
педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу
в суспільстві,
- перетворення будівлі школи на естетичну окрасу села,
- формування в учнів естетичних смаків, підвищення високого рівня культури,
- покращення умов навчання та виховання.
заміна вікон ( 22]
заміна дверей ( 2)
утеплення фасаду
облаштування внутрішніх відкосів вікон і дверей
облаштування зовнішніх відкосів вікон і дверей
заміна системи опалення
облаштування вимощення
облаштування козирка
облаштування ґанків
До (місяць/рік): 11.2018 р.
3 (місяць/рік): 04.2018 р.
2020
Разом
2019
3101,4
0
0
3101,4
Державний фонд регіонального розвитку - 2791,3 тис. грн. Місцевий бюджет 310,1 тис. грн.
Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування), Клембівська
сільська рада (співфінансування), підрядна організація (виконання робіт)

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інсЬоаструктуои територіальних громад області
4.1.3. Реконструкція Червонянськоі загально освітньої школи І-1І ст. в
дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
- створення умов для повноцінного розвитку дитини;
- забезпечення безпечних та нешкідливих умов виховання та навчання дітей на
рівні первинної ланки системи освіти;
- підвищення рівня якості освітніх послуг;
- забезпечення реалізації права на доступність освіти;
-забезпечення здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітям пятирічного віку;
- створення належних умов для повноцінного функціонування дошкільного
навчального закладу "Сонечко".
3 використанням енергозберігаючиз матеріалів
Мельниківська територіальна об'єднана громада Немирівського району
Вінницької області
Реалізація проекту дасть можливість досягнути намічених соціальних та
економічних ефектів, котрі дадуть змогу значно покращити умови перебування
дітей у дошкільному закладі
- нове та сучасне приміщення дошкільного навчального закладу.
- забезпечення мінімально необхідних відповідно до чинних стандартів
побутових і санітарно-гігієнічних умов перебування та виховання дітей у садку.
- отримання можливості якісно готувати дітей до школи відповідно до сучасних
освітніх стандартів.
Реконструкція Червонянської загально освітньої школи МІ ст. в дошкільний
навчальний заклад «Сонечко».
3 fмісяць/рік]: 01.2018 р.
До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
Разом
2018
2019
0
5815.7
5815.7
0
ДФРР, 3489.4 тис. грн; Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого
бюджету, 581.566 тис. грн.; Бюджет партнерів 1744.7тис.грн.
Партнери

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення ЇЇ змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.1.4. Створення центру безпеки в Студенянській об’єднаній
територіальній громаді
Підвищення якості навчання учнів. Підвищення об'єму засвоєної інформації
учнями, зміцнення матеріально - технічної бази, підвищення кваліфікаційного
рівня вчителів
Студенянська об'єднана територіальна громада

Одним з приорітетних напрямів підвищення якості освіти є впровадження
освітніх інновацій, інноваційних технологій, а також створення індустрії
сучасних засобів навчання й виховання, повне забезпечення ними навчальних
закладів. Даний метод навчання дає можливість дітям отримувати знання за
допомогою зору, слуху, дотику, що забезпечує краще засвоєння навчального
матеріалу
Покращення надання освітніх послуг
1. Придбання меблів.
2. Придбання навчальних матеріалів по методиці Монтессорі.
3. Курсова перепідготовка вителів початкової школи на базі школи Монтессорі
м. Києва.
3 (місяць/рік): 05.2018 р.

До (місяць/рік): 08.2018 р.
2020
Разом
0
450,0

2019
2018
0
450,0
Обласний бюджет 337,5 тис грн., місцевий бюджет - 112,5 тис. грн.
Студенянська сільська рада

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

__
Назва проекту:

„

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Коментарі:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
і 4.1.5. Реконструкція будівель поліклініки під дитячии садок по вул. Леніна
...
.
.
.
1в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області
Реалізація проекту забезпечить досягнення таких цілей:
- 70 дітей Шпиківської ОТГ будуть охопленні дошкільним навчанням та
вихованням;
- 12 жителів Шпиківької ОТГ отримають роботу за місцем проживання;
- 0,45 га гарно облаштованої території, яка знаходиться по центральній вулиці
селища.
Територія Шпиківської селищної об'єднаної територіальної громади

На даний час в Шпиківській громаді проживає близько 300 дітей віком до 6
років.
Відвідує існуючий дошкільний навчальний заклад - 68 дітей. Діючий
дошкільний навчальний заклад розрахований на 38 місць і не має можливості
задовольнити заяви бажаючих батьків.
Метою даного проекту є проведення робіт з реконструкції існуючої будівлі
поліклініки під дитячий садок по вул. Незалежності [бувша Леніна) в смт.
Шпиків Тульчинського району з обов'язковим застосуванням
енергозберігаючих технологій для забезпечення оптимальних умов для
розміщення дитячого осередку.
Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок дасть змогу відкрити
ясельну групу та збільшити ліцензійний обсяг дітей до 70 місць.
Перераховано ПКД в цінах на 16 серпня 2017 року
Реалізація проекту забеспечить :
- охоплення 70 дітей дошкільним навчанням та вихованням;
- створення 12 робочих місць;
- 0,45 га облаштованої території.
Прорведення робіт з реконструкції будівлі поліклініки під дитячий садок

3 (місяць/рік): 05.2018 р.
2018
\
2019
6596,7
2211,7

До (місяць/рік]: 12.2019 р.
Разом
2020
8808,4
0

Шпиківська селищна рада
фонд конкурсу, в якому буде прийматися участь.
Шпиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт
27 липня 2016 року на 7 позачерговій сесії Шпиківської селищної ради 7
скликання прийнято рішення "Про добровільне об'єднання територіальних
громад", тепер до складу Шпиківської селищної об'єднаної територіальної
громади входять такі населенні пункти: смт. Шпиків, с. Торків, с. Шпиківка, с.
Винокурня, с. Кленове, с-ще Соснівка. На всі громади діє лише один дошкільний
навчальний заклад, який налічує 68 дітей. Реалізація даного проекту дасть
змогу відкрити ще один садочок, який ДУЖЕ ПОТРІБЕН Шпиківській
територіальній громаді, над реалізацією створення нового освітньо —
виховного простору для дошкільнят Шпиківська громада працює з 2012 року по
даний час.
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Номе і нааиа
_
завдання.

І 2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
1використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
! 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
^реальним сектором економіки

І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Коментарі:

4.1.6. Реконструкція частини Торківської ЗШІ-ІІ ступенів під дитячий
садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського
району, Вінницької області
Реалізація проекту забезпечить досягнення таких цілей:
- охоплення 20 дітей дошкільним навчанням та вихованням;
- створення 6 робочих місць.
Територія Шпиківської селищної об’єднаної територіальної громади

Село Торків Тульчинського району Вінницької області входить до складу
Шпиківської обєднаної територіальної громади, на даний час при наявності 36
дітей дошкільного віку немає на території села дошкільного навчального
закладу, тому діти не охоплені дошкільним навчанням та вихованням.
Для реалізації проекту виготовлено ПКД в поточних цінах станом на 9 лютого
2017 року.
Реалізація проекту забезпечить:
- охоплення 20 дітей дошкільним навчанням та вихованням;
- створення 6 робочих місць;
Проведення робіт з реконструкції частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під
дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків,
Тульчинського району, Вінницької області.
До (місяць/рік): 12.2018 р.
3 Гмісяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2018
І
2019
670,3
0
670,3
|
0
Шпиківська селищна рада
фонд конкурсу, в якому буде прийматися участь.
Шпиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт
27 липня 2016 року на 7 позачерговій сесії Шпиківської селищної ради 7
скликання прийнято рішення “Про добровільне об'єднання територіальних
громад", тепер до складу Шпиківської селищної об'єднаної територіальної
громади входять такі населенні пункти: смт. Шпиків, с. Торків, с. Шпиківка, с.
Винокурня, с. Кленове, с-ще Соснівка. На всі громади діє лише один дошкільний
навчальний заклад, який налічує 68 дітей. Реалізація даного проекту дасть
змогу відкрити ще один садочок, який ДУЖЕ ПОТРІБЕН Шпиківській
територіальній громаді, адже на с. Торків в якому проживають близько 40
дошкільнят немає жодного дитячого садка.
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Номер і назва
чандячня-

Назва проекту-

12.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
^використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти 3
: реальним сектором економіки
! 6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

і 4.1.7. Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи Ш І ступеня по
і вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району

Цілі проекту:

досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання
енергоносіїв на обігрів приміщення;
забезпечення належного температурного режиму в приміщенні навчального
корпусу, спортивної зали та їдальні;
освоєння досвіду застосування нових енергоефективних технологій

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вербська, Куренівська територіальні громади Чечельницького району

Стислий опис
проекіу:

Основний корпус «Вербської СЗОШ І-ІІІ ступенів» побудований у 1978 році,
розрахований 930 учнів. Біля основного корпусу є спортивний зал та їдальня.
Цегляні не утеплені стіни будівлі недостатньо ефективно утримують тепло.
Частина вікон мають значну ступінь зношення внаслідок зовнішніх впливів
(вітер, дощ) та потребують заміни на енергозберігаючі В результаті цього не
дотримується температурний режим в класних кімнатах, лабораторіях,
коридорах, їдальні, спортивному та актовому залах. Також пошкодження має
покрівля школи, яка потребує заміни та утеплення. Учні, учителі та працівники
навчального закладу часто хворіють. Працівники, працюючи в умовах
порушеного температурного режиму, часто перебувають на лікарняному, що
негативно впливає на навчально-виховний процес. Дана проблема була обрана
громадою міста пріоритетною до вирішення на загальних зборах громади.

Очікувані
результати:

Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання
енергоносіїв на обігрів приміщення.
Значно покращиться стан енергозбереження в навчальному закладі,
зменшиться кількість захворювань, пов'язаних з низькими температурами в
навчальних приміщення під час організації навчально-виховного процесу.
Зросте ефективність позакласної роботи, збільшиться кількість дітей, задіяних
у гуртках та секціях, що зменшить проблеми неефективного використання
вільного часу учнями в умовах, коли батьки перебувають на роботі і не моадпъ
приділяти належну увагу своїм дітям.

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

Заміна покрівлі даху з утепленням основного корпусу закладу, спортивного
залу та їдальні
3 (місяць/рік): 04.2018 р.

2018
4497

1

2019
0

До [місяць/рік]: 12.2018 р.
Разом
2020
4497
0

Джерела
фінансування:

Кошти державного фонду регіонального розвитку - 3777,4 тис. грн.
Кошти місцевого бюджету - 450,0 тис. грн.
Інвестор - 269,6 тис. грн.

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

- Чечельницька райдержадміністрація та районна рада
- Вербська сільська рада
- Інвестор
- батьки та вчителі

Коментарі:
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н

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

.
_

завдання.

І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
..

Назва проекту:
д

Цілі проекту*
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

і 4.1.8. Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального
^
-ж
/.
„ .
і закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району
^Забезпечення якісною дошкільною освітою дітей дошкільного віку, які
І проживають на території Жданівської сільської територіальної громади.
Жданівська об’єднана територіальна громада
Діючий дошкільний заклад знаходиться у приміщенні, якому понад 160 років,
що розташоване у промисловій зоні цукрового заводу

Очікувані
результати:

Створення умов для забезпечення якісною дошкільною освітою 80 дітей в
Жданівській сільській територіальній громаді Хмільницького району,
створення додатково 5 робочих місць у сільській місцевості,
забезпечення екологічно чистих умов для перебування дітей в дитячому
садочку;

Ключові заходи
проекту:

Поширити інформацію про реалізацію проекту
Провести торги з тендерних закупівель.
Проведення будівництва дитячого садка згідно проектно-кошторисної
документації
Отримання декларації на завершення будівельних робіт
Поширення інформації про загальні результати реалізації проекту.

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

3 (місяць/рік): 05.2018 р.

2018
3983,6

2010
3983,8

До (місяць/рік): 12.2020 р.
2020
Разом
3939,2
11906,6

Державний бюджет
Місцевий бюджет
ДФРР - державний фонд регіонального розвитку.
Жданівська сільська рада

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

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

Назва проекту:

4.1.9. Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний
заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району

Цілі проекту:

Стале та повноцінне функціонування Ольгопільського дитячого садочка,
проведення реконструкції приміщення гуртожитку під дитячий садочок
Європейського зразку, проведення ремонтних робіт, покращення надання
освітніх послуг________________________________________________________________

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Ольгопільська територіальна громада

Ольгопільські дитячі навчальні заклади (ДНЗ) «Я блунька» та «Сонечко»,
засновані у 1985 році. Розміщені у пристосованих приміщеннях, які знаходяться
на різних вулицях. Оскільки приміщення пристосовані, тому вони не відповідає
вимогам Сан ПіНу 3231-85, а саме: групові осередки не відповідають по набору
приміщень - відсутні внутрішні вбиральні, площі пральні, гладильні та складу
не відповідають вимогам. У ДНЗ пічне опалення, що не дає змоги підтримувати
постійний температурний режим та є вогненебезпечним і призводить до
значних фінансових затрат на придбання паливних матеріалів та
обслуговування._____________________________________________________________
І Реалізація заходів проекту по реконструкції будівлі гуртожитку під дошкільний

|навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району,
І Вінницької області, надасть змогу дотримуватись вимогам санітарних вимог,
І забезпечити безперервну роботу ДНЗ протягом року, що дасть змогу батькам
|працевлаштовуватись. Енергозберігаючі заходи дозволять значно скоротити
І фінансові витрати на утримання двох дошкільних навчальних закладів,
і Зросте ефективність дощкільної роботи, збільшиться кількість дітей, зменшить
І проблеми неефективного використання вільного часу дітьми в умовах, коли
! батьки перебувають на роботі і не можуть приділяти належну увагу своїм дітям,
і Отримання кінцевого продукту - дошкільний навчальний заклад
[ Європейського зразка._____________________________________________________

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул.
Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області, отримання
кінцевого продукту - дошкільний навчальний заклад Європейського зразка.
Впровадження заходів проекту дасть змогу відкрити додаткові групи в
дитячому садочку, знімить питання черговості, сприятиме позитивному досвіду
вирішення локальних проблем. Реалізація проекту матиме, як короткотривалі
та перспективні наслідки. Молоді сім'ї не виїзджатимуть з села в пошуках
кращих умов для навчання своїх дітей, сприятиме соціально-економічним

До (місяць/рік): 12.2018 р.
Період здійснення: І 3 (місяць/рік): 04.2018 р.
2020
Разом
2018
2019
Приблизна вартість
0
15199,7
проекту, тис. грн.
15199,7
0
І Дфрр- 10962,1 тис. грн.;
Джерела
І Місцевий бюджет - 1542,6 тис. грн.;
фінансування:
1Інвестор - 2695,0 тис грн.
і Чечельницька райдержадміністрація та районна рада
Ключові потенційні
і Ольгопільська сільська рада
учасники реалізації
|Інвестор
проекту:
І Батьки, вчителі, вихователі
Коментарі:
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12.4.

Номер 1назва
зандяинд-

Всеохоплююче

впровадження

технологій

енергозбереження

та

! використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
1
Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти 3
І реальним сектором економіки
І 6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту

1
Реконструкція (впровадження енергоефектнвних заходів)
І приміщення школи у с. Сокіл Чернівецького району
Створення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу та
позакласної виховної роботи навчального закладу із застосуванням
енергозберігаючих технологій в Сокільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст

Завдання проекту - забезпечити:

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

енергозбереження за рахунок заміни вікон та дверей на енергозберігаючі 25%;
винесення котельні із підвального приміщення школи з будівництвом
приміщення для котельні;
заміна зношених труб водяного опалення школи та винесення їх на поверхню з
колодязів теплотраси 25%;
зменшити рівень захворюваності серед учнів та працівників навчального
закладу;
перебування дітей та працівників школи в належних санітарно-гігієнічних
умовах;
села Сокіл, Вазлуївка, Грабовці Чернівецького району

Відсутність комфортнихумов для навчання учнів у Сокільській середній
загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня у зв'язку із зношеністю вікон, стін із
склоблоків, винесення котельні із підвального приміщення школи 3
будівництвом приміщення для котельні, частими розривами труб теплотраси.

Кількісні:
заміна 115-ти вікон на енергозберігаючі;
заміна 5 дверей на енергозберігаючі;
демонтаж ділянок стін із склоблоків та замуровування із вставленням
енергозберігаючих вікон;
винесення котельні із підвального приміщення школи з будівництвом
приміщення для котельні;
заміна труб теплотраси;
зменшення використання твердого палива та витрат районного бюджету на
його придбання на 25%;
збільшення кількості дітей, задіяний у гуртковій роботі.

Очікувані
результати:

Якісні:
забезпечення комфортного мікроклімату та температурного режиму у
приміщенні школи;
зменшення простудних захворювань учнів та працівників навчального закладу;
збереження будівлі від зовнішнього природного руйнування;
зростання ефективності позакласної роботи;
забезпечення інтересів дітей у позакласному розвитку.

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

виготовлення і затвердження кошторисної документації;
вибір підрядної організації і укладання з нею договору-підряду;
проведення робіт підрядною організацією згідно договору;
реалізація плану заходів Проекту (згідно графіка);
- проведення моніторингу виконання Проекту;
- подання бухгалтерської звітності;
- висвітлення результатів реалізації Проекту у районних ЗМІ
3 (місяць/рікі: 04.2018 р.
2018
5158,4

|

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

Разом
5158,4

І ДФРР - 4551,4 тис. грн. Місцевий бюджет - 507,0 тис. грн. Організації-партнери
І - 100,0 тис. грн.
( Відділ освіти Чернівецької районної
І сільська рада, Інвестори

державної

адміністрації,

Сокільська

Коментарі:
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(2.4.

Всеохоплююче

впровадження

технологій

енергозбереження

та

Номео і назва

1викоРистання альтернативних і відновлюваних джерел енергії

«я

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

я

•

Назва проекту:

4.1.11. Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступеня №1 по вул.Героїв України (бувш. Вул. К.Маркса), 90 в смт
Крижопіль

Цілі проекту:

Створення умов для виховання нової європейської генерації учнів, створення
умов для формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток
системи шкільних округів
Завдання проекту: втілення енергозберігаючих технологій у школі, заміна
покрівлі.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

смт Крижопіль

Стислий опис
проекту:

Навчально-виховний процес здійснюється у
СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль,яка функціонує у трьох навчальних
корпусах з 1959,1963,1974 років, приміщення їдальні з 1983 року. Приміщення
збудовані за типовим проектом на 900 місць, відповідають санітарним нормам
утримання дітей шкільного віку з наявністю спортивної та актової зали,
класних кімнат та службових приміщень. В азбестоцементних листах відбулися
структурні зміни матеріалу, з розкришуванням, а також тріщинами в хвилях, що
стало причиною затікання води під час атмосферних опадів. Дана покрівля
також має цілий ряд дефектів, які є причиною протікання. Підлога у корпусі А1
(їдальня) уражена грибком, спостерігається хиткість, прогини та тріщини.
Технічний стан підлоги непридатний для нормальної експлуатації й підлягає
заміні.

Для збереження приміщень закладу потрібно замінити покрівлю дахів, підлогу
приміщення СЗШ, що покращить умови навчання, виховання та харчування учнів.
Проект передбачає ;втілення енргозберігзберігаючих техн ологій ,заміна
покрівлі

Очікувані
результати:

Створення умов для виховання нової європейської генерації учнів, створення
умов для формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток
системи шкільних округів

Ключові заходи
проекту:

1. Здійснити будівельно-монтажні роботи передбачені проектом;
2. Замінити покрівельний матеріал покрівлі корпусів А, А2, А1;
3. Замінити покриття термоізоляції на інженерних мережах горища;
4. Демонтувати дерев'яну підлогу і замінити на інший тип.
5. Складання акту виконаних робіт.

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Коментарі:

3 (місяць/рік): 07.2018 р.
2018
j
2019
3442,3
0

До (місяць/рік): 11.2018 р.
1-і..;.. \ .Разом

0

3442,3

ДФРР у сумі 3097,3 тис. грн.
місцевий бюджет в сумі 345,0 тис. грн.
Державний Фонд регіонального розвитку
Місцевий бюджет
Відділ освіти районної державної адміністрації
Навчально-виховний комплекс: СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль
загальноосвітня школа є одним з найбільших закладів району зі сталою
кількістю учнів - 711. Колектив СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль має
високі результати в роботі. Щорічно учні школи займають призові місця у
районних та обласних олімпіадах, конкурсах різних напрямків, як на
районному, обласному та республіканському рівнях. Колектив має гарні
результати у спорті, художній самодіяльності. В майбутньому в цій школі
навчатимуться діти територіального округу з центром в смт Крижопіль.
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г

і 2.4.

Номер і назва
ЗаВДаННЯ«

Всеохоплююче

впровадження

технологій

енергозбереження

^використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
І 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
! реальним сектором економіки
16.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.1.12. Михайлівська загальноосвітня школа І-Ш ступеня, Гайсинський
район - завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі

Цілі проекту:

Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення
навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх
послуг та забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням сіл
Михайлівської сільської ради. В подальшому школа буде опорною

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

та

Михайлівська сільська рада

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект - це
невідповідність пристосованих існуючих приміщень Михайлівської школи
діючим санітарно-гігієнічним вимогам, два з яких побудовані ще 102 і 59 років
тому і відновленню не підлягають. Наразі завершується будівництво нового
корпусу школи. Необхідно кошти для завершення робіт та придбання меблів та
інвентаря
Реалізація проекту дозволить створити сучасний освітній заклад на 144
учнівських місця в сільській місцевості; забезпечити відповідність шкільного
приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам; покращити умови
навчання; проводити навчально-виховний процес на належному рівні;
забезпечити рівний доступ до якісної освіти у сільській місцевості
Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва
Михайлівської школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією
3 (місяць/рік): 01.2018 р.

2019
4079,6

0

До (місяць/рік): 08.2018 р.
2020
Разом
0
4079,6

Держбюджет (ДФРР) - 3700,0 тисгрн.,
місцевий бюджет - 379,6 тисгрн.
Замовник та виконавець - Департамент будівництва, містобудування та
архітектури облдержадміністрації, генпідрядник - ПрАТ «РБУ- 6 » м.Тульчин
ПКД розроблена, проект реалізується
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Номер і назва
завдання:

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

Назва проекту:

4.1.13. Школа, с.Гопчиця Погребищенського району - будівництво

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення
навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх
послуг дитячому контингенту с.Гопчиця
Гопчицька сільська рада

Необхідність будівництва нового приміщення Гопчицької СЗШ І-ІІІ ступенів
обумовлено тим, що приміщення існуючої школи споруджено у І половині XX
століття. В школі відсутні спортивна та актова зали, туалети надвірні. На даний
час готовність нової будівлі школи 65%. Існує потреба у його завершенні.
Створення сучасного навчально-виховного освітнього закладу на 240
учнівських місць
Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення
шкільної їдальні згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

3 (місяць/рік): 01.2018 р.
7000,0

2019
8290,5

І До (місяць/рік): 08.2019 р.
Разом
І
2020
15290,5
1
0

Держбюджет (ДФРР) - 13900,0 тис.грн.,
місцевий бюджет -1390,5 тисгрн.
Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

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

Назва проекту:

4.1.14. Реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.
Сосонка Вінницького району

Цілі проекту:

Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення
навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх
послуг дитячому контингенту с.Сосонка Вінницького району

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект - незадовільні
умови, в яких на сьогоднішній день проводиться навчальний процес у
Сосонській школі.
Навчання учнів проводилося в двох приміщеннях, одне з яких на даний час не
використовується і знаходиться на реконструкції.
Роботи з реконструкції виконано на 70 %, проект потребує завершення у 2018
році.

створення сучасного освітнього закладу на 260 учнівських місць в
сільській місцевості;
забезпечення відповідності шкільного приміщення діючим санітарно*
гігієнічним вимогам;
покращення умов навчання та можливість проведення навчальновиховного процесу на належному рівні;

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Територія Сосонської сільської ради

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості
Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення
Сіонської школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією
3 (місяць/рік]: 01.2018 р.

2019
9645,9

0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
Разом
0
9645,9

Держбюджет (ДФРР) - 8769,0 тис.грн.,
місцевий бюджет - 876,9 тис.грн.
Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадмін істрації,
генпідрядник - ТОВ «Київцивілбуд»
Проект реалізується
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Номер і назва
завдання:

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

Назва проекту:

4.1.15. Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу
«Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району

Цілі проекту:

Забезпечення регіональної доступності, розвиток соціальної інфраструктури.
Забезпечення оптимальних умов для розміщення дитячого осередку.
Задовільнення потреби населення в охопленні дітей дошкільного віку
дошкільною освітою. Створення належних умов для навчання та виховання та
повноцінного розвитку дітей дошкільного віку. Охоплення всіх дітей від 1 до 6
років дошкільною освітою в населеному пункті Сутиски. Введення в
експлуатацію реконструйованого приміщення ДНЗ «П ролісок» смт. Сутиски

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Сутиськівська селищна рада смт. Сутиски Тиврівського району та згідно
перспективного плану «О б’єднання територіальних громад», затвердженого
рішення сесії Вінницької обласної ради від 24.06.2015 р. - с. Шершні та с. Гута
Шершнянська, Ворошилівка, Борсків, Маянів

Стислий опис
проекту:

В смт. Сутисках на даний час в існуючому ДНЗ який розрахований на 60 місць виховуються 100 дітей та 79 дітей тимчасово розміщено в орендованих
приміщеннях ЗОШ; існує перевантаження груп; відсутність спортивного та
музичного залів, спальних кімнат, дефіцит площі зовнішнього спортивнорозвивального простору; черга дітей в ДНЗ 141 чол.;
На даний час за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету проводиться
реконструкція ДНЗ, існує потреба у завершенні робіт.

Очікувані
результати:

Реалізація проекту дозволить:
- створити сучасний дошкільний навчальний заклад на 320 місць, що відповідає
діючим вимогам і стандартам;
- задовільнити потреби населення в охопленні дітей дошкільною освітою;
- ліквідувати чергу дітей в ДНЗ;
- створити належні умови для організації навчально-виховного процесу,
реалізації Базового державного компоненту дошкільної освіти, діючих програм
повноцінного розвитку дітей дошкільного віку;
- створити належні умови для забезпечення фізичного розвитку та рухової
активності дітей;
- створити всі умови для організації повноцінного харчування дітей відповідно
до санітарних правил та вимог;
- створити зовнішнє і внутрішнє предметно-ігрове, розвивальне середовище
для дітей

Ключові заходи
проекту:

Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції існуючого занедбаного
приміщення дитсадка згідно із розробленою проектно-кошторисною
документацією, відновлення роботи дитячого закладу
3 (місяць/рік): 01.2018 р.

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Держбюджет (ДФРР) - 10015,0 тис.грн.,
місцевий бюджет - 1133,7 тис.грн.

Коментарі:

ПКД в наявності

2018
11148,7

2019
0

До (місяць/рікі: 12.2018 р.
2020
Разом
0
11148,7

Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації
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Номері назва
завдання:
Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

|5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
і реальним сектором економіки
|4.1.16. Відкри’ггя професійно-практичного центру по підготовці
І кваліфікованих робітників з професії «Зварювальних ручної зварки» на
1базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»
Мета проекту - відкриття навчально-практичного центру по підготовці кваліфікованих
робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» з метою забезпечення оптимальних
та ефективних умов набуття учнями та слухачами якісних освітньо-кваліфікаційних
характеристик з даної професії; придбання основних засобів навчання для
зварювальників [обладнання, інструменти, інвентар )
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», 22800, Вінницька обл.., м.Немирів,
вулЛіцейнаД
Аналізуючи виконання плану державного замовлення з професії «Електрогазозварник;
електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах» протягом останніх
років спостерігаємо перевиконання плану. Так, у 2017р. план прийому з професії
«Електрогазозварник» становить ЗО осіб, фактично виконали - 35 осіб). Навчальний
заклад, враховуючи пріоритетні напрямки розвитку економіки, розширив, ліцензійний
обсяг з професії з ЗО до 60 осіб.
За результатами теоретичного та виробничого навчання учням присвоюється
кваліфікація «електрогазозварник» IV розряду та «електрозварник на автоматичних і
напівавтоматичних машинах» III розряду. Протягом останніх років поповнюється база
даних замовників робітничих кадрів згідно укладених двосторонніх та багатосторонніх
договорів (TOB «Немирів ГАЗ-СЕРВІС», Немирівське ТОВ «Райміжгоспшляхбуд", TOB
"СХК" Вінницька промислова група", ККП Сокольвак В.Д., АТП 10510, ВАТ «Брацлав»).
Позитивною є динаміка працевлаштування випускників з вищеназваних професій. Так, у
2015-2016 н.р. з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних і
напівавтоматичних машинах» працевлаштування становить - 70%, з професії
«Електрогазозварник» - 85%.; у 2016-2017 н.р. з професії «Електрогазозварник;
електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах» працевлаштування
становить - 73%, з професії «Електрогазозварник» - 80%.
Отже, вищезгадані факти роблять можливим відкриття навчально-практичного центру
з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі ДНЗ «Немирівський професійний
ліцей», що сприятиме збільшенню об'ємів підготовки робітничих кадрів, забезпеченню
оптимальних та ефективних умов набуття учнями ліцею та слухачами якісних освітньокваліфікаційних характеристик з даної професії та дасть можливість роботодавцям
регіону отримати кваліфіковані робочі кадри.
Економія коштів складатиме 800 000,00 грн. бюджетних коштів.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту
- розширення підготовки кваліфікованих робітників електротехнічного напряму та
забезпечення ними ринку праці регіону;
- придбання основних засобів навчання (обладнання, інструменти, інвентар для
електрозварювальної та газозварювальної майстерні);
- розширення співпраці з роботодавцями, зокрема європейськими компаніями у
підготовці робітників електротехнічного напряму;
- забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення.
Економія коштів складатиме 800 000,00 грн. бюджетних коштів

Очікувані
результати:

Перелік заходів проекту:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

- сформувати робочу групу проекту із числа представників профільних управлінь,
навчального закладу та роботодавців регіону;
- провести тендерні закупівлі основних засобів навчання та передати на баланс ДНЗ
«Немирівський професійний ліцей»;
- реконструкція навчально-виробничих майстерень (електрозварювання,
газоелектрозварювання, слюсарна).
До (місяць/рік): 12.2018 р.
І 3 (місяць/рік): 01.2018 р.

2018
688,802

2020

2019
1

Разом
688,802

Джерела
, фбласнид бюджет - 68,88, державний бюджет - 619,92
фінансування:
Ключові потенційні і
учасники реалізації 1 Департамент освіти і науки Вінницької ОДА, ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»
проекту:
Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.1. Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького
районного центру первинної медико-санітарної допомоги_________________

Цілі проекту:

Якісне надання медичних послуг для людей з обмеженими фізичними
можливостями

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Територія Вінницького районного медичного центру ПМСД

Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького
районного
центру первинної медико-санітарної допомоги________________________

Очікувані
Безпечний вхід в поліклініку для пацієнтів та персоналу, доступні послуги з
результати:
надання первинної медичної допомоги, в тому числі для людей з інвалідністю
Ключові заходи
Заміна сходин, облаштування пандуса для людей з обмеженими фізичними
проекту:_______
можливостями, накриття сходин та пандуса
До (місяць/рік): 12.2018 р.
Період здійснення: І 3 (місяць/рік): 01.2018 р.
2020
Разом
2019
Приблизна вартість
т т
509,8
проекту, тис, грн.
509,8
Районний бюджет
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
Вінницький районний медичний центр ПМСД, Вінницька районна державна
учасники реалізації
адміністрація
проекту:___________
Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.2. Реконструкція ФАПу в с. Лелітка

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Надання медичної допомоги
с. Лелітка Хмільницького районну

Реконструкція приміщення ФАПу підключення до мереж
електрогазопостачання
Задоволення потреб населення в медичних послугах
Реконструкція приміщення з встановленням медичного обладнання
3 (місяць/рік): 04.2019 р.

2018

0

2019
820,0

До (місяць/рік): 11.2019 р.
2020
Разом
0
820,0

Обласний бюджет - 500,0 тис.грн.
Місцевий бюджет - 320,0 тис.грн.
РДА, районна рада с/рада

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

12.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
|використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
15.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
|шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
\закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2117:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
І груп населення);
! 6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

! 4.2.3. Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт.Теплику

її* * пп к гу

■Проект реалізується з метою поліпшення якості надання медичних послуг.
|Завдання - завершення будівництва поліклініки в смт Теплик

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

і Теплицький район

Стислий опис
проекту:

Сьогодні мешканцям району медичну допомогу надає Теплицька районна
поліклініка, відкрита у 1965 році площею 310 м2
Загальна потужність установи становить 126 відвідувань у зміну, фактична 700 відвідувань у зміну, що в 5,6 разів більше нормативної.
Приміщення, яке сьогодні експлуатується, не відповідає ряду санітарногігієнічних умов, зокрема, знаходилася біля дороги з активним транспортним
рухом, через брак площі структурні підрозділи знаходяться в розрізнених
приміщеннях на значній відстані від поліклініки (до одного кілометра),
вимушено ведеться суміщений прийом спеціалістів (терапевти, травматологи,
суміщена перев'язочна хірургічного та травматологічного кабінетів,
долікарський та жіночий оглядовий кабінети), відсутні лабораторія, кабінети
лікарів: онколога, ендокринолога, кардіолога.
Причому в коридорах приміщення в одній черзі усі - дорослі, діти, немовлята,
інфекційні хворі, що не відповідає жодним медико-санітарним нормам, сприяє
перехресному поширенню хвороб (інфекційних зокрема). Коридори та хол не
дають можливості для пере(ування людей з обмеженими можливостями.
Все це створює значні труднощі в забезпеченні доступності та якості медичної
допомоги населенню району, потребує нагального збільшення потужності
амбулаторно-профілатичного закладу. Тому, в зв’язку з невідповідністю
приміщень поліклініки потребам організації медичної допомоги, для
Теплицького району пріоритетним є завершення будівництва нової поліклініки.

Очікувані
результати:

Новозбудована триповерхова поліклініка здатна прийняти понад 700 пацієнтів
на добу. На першому поверсі планується розмістити АЗПСМ, другий та третій
поверхи будуть використовуватись КУ «Теплицька Л П Л »
Результати:
Завершення будівництва поліклінічного відділення в смт Теплик,
Вирішення питання щодо наближення надання медичної допомоги до
пересічної людини,
Зменшення часу на обстеження пацієнтів та підвищення якості обслуговування
населення району,
Покращення умов праці медичних працівників, обслуговуючого персоналу,
Заощадження бюджетних коштів та використати їх на інші, не менш важливі,
потреби медицини- придбання медичного обладнання, медичної апаратури,
м’якого та твердого інвентарю відповідно до табеля оснащення, проведення
ремонтних робіт стаціонарних відділень.

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва
поліклініки згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією
3 (місяць/рік): 07.2018 р.

2018
14604,0

|

2019
0

До Гмісяць/рікі: 12.2018 р.
Разом
2020
14604,0
0

Держбюджет (ДФРР) - 11604,0 тис.грн.
Місцевий бюджет - 3000,0 тис. грн.
Теплицька районна рада, райдержадміністрація, лікарня
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Номер і назва
завдання:

І 2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
і використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
І 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
; шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
|закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2! 17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
|груп населення);
16.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.4. Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця

Цілі проекту:

Мета проекту: створення умов, необхідних для надання висококваліфікованої
спеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару пацієнтам
м. Вінниці та Вінницької області, що потребують високої інтенсивності
лікування та догляду.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (далі - МКЛ ШМД) надає
екстрену та невідкладну медичну допомогу жителям не тільки міста Вінниця, а
й Вінницької області (2 5 % пацієнтів). До МКЛ ШМД щорічно за медичною
допомогою звертається більш е ЗО тисяч пацієнтів, з них майже 50%
госпіталізується, з яких 98% - це ургентні хворі. Щорічно виконується до 8 тисяч
операцій. У лікарні застосовується широкий діапазон сучасних, високого
ступеня складності хірургічних втручань.
Завдання проекту: добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця.

Очікувані
результати:

В результаті реалізації проекту буде забезпечено надання висококваліфікованої
спеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару (100
звернень на добу) пацієнтам м. Вінниці та Вінницької області, що потребують
високої інтенсивності лікування та догляду.
Введено в експлуатацію добудований 3 поверховий корпус загальною площею
3511,1 м2, в тому числі приймально-діагностичне відділення (799,4 м2),
відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок (688,5 м2), операційний блок на 4
операційні (692,7 м2), підвальний поверх та технічне горище - вентиляційна
камера (919,5 м2); реконструйований 1-й поверх - приймально-діагностичне
відділення (136,6 м2), 2-й поверх - відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок
(136,9 м2), 3-й поверх - конференц-зал (137,5 м2).

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:

Проектом передбачається: будівництво корпусу з трьох поверхів, реконструкція
існуючого корпусу (2 поверхи) та добудова 3-го поверху, будівництво
внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, внутрішнє опорядження 3
застосуванням сучасних матеріалів, та високоякісне зовнішнє оздоблення,
благоустрій території (відновлення існуючого покриття проїзду території,
влаштування підпірної стінки, засівання газону багаторічними травами,
влаштування пандусів), придбання медичного обладнання.
До (місяць/рік): 12.2019 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.

2018
65000,0

2019
189971,2

2020
0

Разом
254971,2

Прогнозні джерела фінансування у 2018 році: державний фонд регіонального
розвитку - 30000,0 тис. грн. (придбання медичного обладнання); міський
бюджет - 35000,0 тис. грн. (завершення будівельних робіт).

Ключові потенційні і Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради - замовник,
учасники реалізації | органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядна організація проекту:
1 виконавець робіт
Коментарі:

Подано запит на участь в конкурсному відборі проектів, які можуть
фінансуватись у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції}, оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.5. Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» ( корпус «Л ») ох. № 958/2 будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м.
Вінниця, вул. Мічуріна, 32

Цілі проекту:

Збереження пам’ятки архітектури національного значення «Садиба у П ’ ятничанах»
«Ф лігель палацу»

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту-'

Вінницька область

Проектом передбачається відновлення архітектурних детелей, відновлення та
ремонт карнізів, реставрації та зовнішнє опорядження стін та цоколю.

Очікувані
результати:

Реставрація та збереження культурної та історичної пам’ ятки архітектури
національного значення «Садиба у П ’ятничанах» ,
Збереженя функціонування денного стаціонару на 20 ліжко/місць для пацієнтів
з ендокринною патологією

Ключові заходи
проекту:

Відновлення архітектурних деталей, внаслідок їх непридатності до експлуатації,
та заміна їх новими конструктивними елементами
Відновлення та ремонт карнізів.
Реставрація та зовнішнє опорядження стін та цоколю.

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

3 (місяць/рік): 02.2018 р.

8
852,6
Ш

0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
Разом
0
852,6

Обласний бюджет
Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний
центр, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
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Номер і назва
завдання:

і 2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
|використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
15.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
|шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
і закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2117:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
І груп населення);
і 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва ое
азва проекту.

^4.2.6. Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі
|віННИцЬКОГО обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)»

Цілі проекту:

|Реконструкція урологічного відділення. Проект реалізується з метою
^поліпшення якості надання медичних послуг.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

і м.Вінниця, Вінницька область

І Кількість пацієнтів з 1980 по 2017 рік збільшилась вдвічі (в середньому з 700
! до 1100 пацієнтів). Таким чином, відділення несе подвійне додаткове
І навантаження. Однак, кількість приміщень та матеріально-технічна база для
І обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За цей період у
|відділенні не проводився капітальний та поточний ремонт. На сьогоднішній
і день стан та вигляд відділення набув як морального, так і фізичного зношення.

Очікувані
результати:

Реконструкція урологічного відділення.
Забезпечення хірургічним лікуванням онкохворих Вінницької області.
Покращення умов праці медичних працівників.
Заощадження бюджетних коштів та використати їх на інші, не менш важливі,
потреби медицини.

Ключові заходи
проекту:

Проектом передбачено реконструкцію урологічного відділення, що дасть
можливість забезпечити оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу,
надання висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових
проблем пацієнтів

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

3 Гмісяць/рік): 01.2018 р.
2018
4195,9

2019

До {місяць/рік): 12.2018 р.
. Разом

0

0

4195,9

Державний фонд регіонального розвитку 90%
Місцевий бюджет 10%
Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, ВОКОД
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Номер і назва
завдання:

„

І 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
|шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
|закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2і 17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
! груп населення);
І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
14.2.7. Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою
і хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

{ Оснащення хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні
і ім.М.І.Пирогова на 240 ліжок необхідним медичним обладнанням та
І апаратурою.
м.Вінниця

Стислий опис
проекту:

Завершення укомплектування сучасним медичним обладнанням та апаратурою
хірургічного корпусу на 240 ліжок з метою удосконалення методів та обсягів
надання хірургічної допомоги хворим Вінницької області: комп'ютерної
томографічної діагностики, ультразвукового обстеження, малоінвазивної
хірургічної, травматологічної та урологічної допомоги, рентгенівської
ендоваскулярної та кардіологічної хірургії, ендоскопічної діагностики та
ендоскопічних хірургічних втручань, сучасної відновлювальної терапії

Очікувані
результати:

В умовах хірургічного корпусу хворим Вінницької області буде забезпечено
можливість лікувати хірургічними методиками хвороби хребта, сечокам’яної
хвороби, периферичних та коронарних судин, органів шлунково-кишкового
тракту.
Удосконалення діагностики значно наблизить надання високоспеціалізованої
хірургічної допомоги та скоротить термін перебування хворих у стаціонарі,
скоротить період непрацездатності пацієнтів та в багатьох випадках
попередить їх вихід на інвалідність.

Ключові заходи
проекту:

Визначення завершального переліку медичного обладнання та технічних робіт,
обсягів фінансового забезпечення для придбання обладнання та здійснення
пуско-налагоджувальних робіт.

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

і 3 (місяць/рік): 02.2013 р.

2018
483 478,7

2019
0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
Разом
0
483 478,7

! Держбюджет - 427 864,3
І Місцевий бюджет - 55 614,4
І Замовник - Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова.
І
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Номер і назва
завдання:

; 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області
І 6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
І 4.2.8. Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області,

Назва проекту:

направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевоі судинною патологією

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Зменшити смертність від серцево-судинних захворювань у населення
Вінницької області шляхом покращення якості та ефективності медичної
допомоги на вторинному та первинному рівнях.
Вінницька область

Стислий опис
проекту:

У Вінницькій області існують серйозні проблеми з наданням медичної допомоги
хворим з захворюваннями серцево-судинної системи - особливо ішемічної
хвороби серця та інфаркту міокарду.
Показник загальної захворюваність хворобами системи кровообігу на 6,3%
перевищує показник по Україні.
У структурі загальної захворюваності перше місце займають хвороби системи
кровообігу - 28,7%, друге місце - хвороби органів дихання 21,1%, третє місце хвороби органів травлення 10,0 %.
Щороку у області від ішемічної хвороби серця помирає понад 15 тис. хворих
ішемічною хворобою серця та 230 - 250 хворих інфарктом міокарду. (Дані
Держкомстату, та бази даних смертності МСІАЦ).
У структурі причин смертності населення перше місце займають хвороби
органів кровообігу (73Д%), друге - новоутворення 12,8%), третє - зовнішні
причини смерті, які складають 5,2%.
Для попередження випадків смерті, які можна очікувати в найближчі роки
важливим питанням є впровадження новітніх методів профілактики та
лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарду.

Очікувані
результати:

Зменшення показника смертності від серцево-судинних захворювань у
населення Вінницької області шляхом покращення якості та ефективності
медичної допомоги на вторинному та первинному рівнях, скорочення терміну
перебування хворого на ліжку та раннє відновлення працездатності хворих з
серцево-судинною патологією за рахунок впровадження новітніх методів
лікування.

Ключові заходи
проекту:

Створити електронний реєстр хворих Вінницької області з серцево-судинними
захворюваннями;
Забезпечити будівництво регіонального центру серцево-судинної патології на
138 стаціонарних + 6 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії з
режимом роботи 24\7;
Створити в області умови для дистанційної консультації електрокардіограм в
режимі 24\7 із лю бого населеного пункту;
Укомплектувати на 100% структурні підрозділи центрів первинної медикосанітарної допомоги згідно контрольованого переліку;
Раннє виявлення та профілактика серцево-судинної патології, системна робота з
пацієнтами групи ризику розвитку серцево-судинної патології.

До (місяць/рік): 12.2018 р.
Період здійснення: І 3 (місяць/рік): 02.2018 р.
2020
І
Разом
2018
2019
Приблизна вартість
47179,8
1702836
проекту, тис. грн.
256127,4
548110,8
Джерела
І Міжнародний банк реконструкції та розвитку, обласний і районні бюджети,
фінансування:
! міський бюджет м. Вінниці
І Вінницька обласна державна адміністрація в особі Департаменту охорони
і здоров’я, Вінницька міська рада в особі Департаменту капітального
Ключові потенційні І будівництва, Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний
учасники реалізації і центр серцево-судинної патології,
лікувально- профілактичні заклади
проекту:
І первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги, інформаційно1аналітичний
центр медичної статистики області, обласний Центр
І Здоров’я,обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.9. Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі
лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування

Цілі проекту:

Досягнення ефективного енергозабезпечення за умови зменшення питомих
витрат палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті енергоносії,
покращення температурного режиму у приміщенні закладу

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Вінницька область

Підсилення балконів, демонтаж віконних, дверних дерев'яних блоків та монтаж
металлопластикових віконних та дверних блоків
Покращення температурного режиму лікарні, створення комфортних та
безпечних умов перебування пацієнтів лікарні

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Заміна віконних та дверних блоків, підсилення балконів
3 (місяць/рік): 02.2018 р.

2018
792,4

2019
0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
Ш 0
РІЗОМ
0
792,4

Обласний бюджет
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Печерська обласна лікарня відновного лііо^вання
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:
Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

12.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
|використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
І 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
|шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
1закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2(17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
1груп населення);
І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

4.2.10. Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської
обласної лікарні відновного лікування
Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації
Вінницька область

Ремонт мереж водопроводу та каналізації
Забезпечення надійного функціонування мереж водопроводу та каналізації
лікарні
Розбирання трубопроводів, прокладання трубопроводів, встановлення
сантехнічних проборів
3 (місяць/рік): 02.2018 р.
2Й1в

531,0

І

2019

0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
І
Разом
0
!
531,0

Обласний бюджет
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Печерська обласна лікарня відновного лікування
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Номер і назва
завдання:

І 2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
{ використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
j 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
і шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
|закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2117:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
І груп населення);
І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.11. Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46

Цілі проекту:

Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів,
забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Вінницька область

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова функціонує вже майже 100
років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра
мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні
побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після
Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні
налічує більш е 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20
спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11
параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок,
щорічно лікується понад 20000 хворих.
3 метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької
обласної клінічної лікарні ім..МЛ.Пирогова заплановано здійснити масштабну
реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з
реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних
архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних
умов лікувально-діагностичного процесу
- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу;
- вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня
комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні;
- економія енергоресурсів
Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і
фасаду, заміні зовнішніх дверей приміщення лабораторії (корпусу №4) Вінницької
обласної клінічної лікарні їм.Пирогова в м.Вінниці згідно із розробленою проектнокошторисною документацією

До (місяць/рік): 09.2018 р.
3 (місяць/рік): 04.2018 р.
Період здійснення:
.
Разом
2019
2018
Приблизна вартість
0
1879,2
проекту, тис. грн.
0
1879,2
Держбюджет (ДФРР) - 1700,0 тис.грн.,
Джерела
Обласний бюджет - 179,2 тис.грн.
фінансування:
Ключові потенційні Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
учасники реалізації облдержадміністрації
проекту:
Коментарі:
І ПКД розроблена
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6 .1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.12. Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8 ) Вінницької
обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46

Цілі проекту:

Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів,
забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова функціонує вже майже 100
років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра
мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні
побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після
Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні
налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20
спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11
параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок,
щорічно лікується понад 20000 хворих.
3 метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької
обласної клінічної лікарні ім..М.Ї.Пирогова заплановано здійснити масштабну
реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з
реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних
архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних
умов лікувально-діагностичного процесу

Стислий опис
проекту:

_ .

1- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу;

.
.

І - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня
комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні

результати.

і

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

|Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і
І фасаду, заміні вікон та дверей приміщення лікувального корпусу (№ 8) Вінницької
і обласної клінічної лікарні ім.Пирогова в м.Вінниці згідно із розробленою проектно1кошторисною документацією
До (місяць/рік): 09.2018 р.
(3 (місяць/рік): 04.2018 р.
М ів

!

2499,4

2019
0

2020
0

Разом
2499,4

} Держбюджет (ДФРР) - 2270,0 тис.грн.,
І Обласний бюджет - 229,4 тис.грн.
І Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
{ облдержадміністрації
І ПКД розроблена
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.2.13. Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока,

Назва проекту:

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

0

.

.

1 )6 3 У Л о Т Я Х И і

г

*

Ключові заходи
проекту:

відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46
Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної
клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів,
забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу
Вінницька область

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.1.Пирогова функціонує вже майже 100
років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра
мала лікувати як міських, так і земських хворих Перші корпуси лікарні
побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після
Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні
налічує більш е 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20
спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11
параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок,
щорічно лікується понад 20000 хворих
3 метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької
обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова заплановано здійснити масштабну
реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з
реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних
архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних
умов лікувально-діагностичного процесу
1 - забезпечення оптимальних умов ліі^вально-діагностичного процесу;
|- вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня
і
і
^
•
і
і комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні
І Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і
І фасаду, заміні вікон та дверей корпус № 15 Вінницької обласної клінічної лікарні
І ім.Пирогова в м.Вінниці згідно із розробленою проектно-кошторисною
і документацією

До Гмісяць/рік]: 09.2018 р.
Період здійснення: І 3 Гмісяць/рік): 04.2018 р.
2020
Разом
2018
2019
Приблизна вартість
0
7888,4
проекту, тис. грн.
7888,4
0
Джерела
|Держбюджет (ДФРР) - 7170,0 тис.грн.,
фінансування:
1 Обласний бюджет - 718,4 тис.грн.
Ключові потенційні Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
учасники реалізації облдержадміністрації
проекту:
Коментарі:
І ПКД розроблена
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції], оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.14. Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного
відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом
Алейхема, 8 , м.Хмільник - реконструкція

Цілі проекту:

Розвиток соціальної інфраструктури. Забезпечення на рівні сучасних вимог
проведення комплексного лікування для збереження та функціонального
відновлення здоров'я пацієнтів лікарні шляхом надання медичних послуг
лікувального, діагностичного, профілактичного та реабілітаційного характеру із
використанням природних лікувальних ресурсів (мінеральних радонових вод,
лікувальних грязей), природних лікувальних факторів, а також фізіо-, фіто-,
фармакотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, дієтотерапії та ін..

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Обласною лікарнею надаються лікувально-оздоровчі послуги пацієнтам з усієї
Вінницької області. На даний час суттєво збільшилась кількість пацієнтів, що
користуються послугами лікарні, в зв'язку з чим гостро постало питання
розширення діючого відділення та проведення робіт з опорядження та
реконструкції існуючого приміщення відділення. 3 2015 року проводяться
роботи з реконструкції з розширенням відділення. Завершення робіт
передбачається у 2018 році.

Очікувані
результати:

Розширення надання медичних послуг лікувального, діагностичного,
профілактичного та реабілітаційного характеру із використанням природних
лікувальних ресурсів

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з добудовою
лікувально-діагностичного відділення згідно із розробленою проектнокошторисною документацією
До (місяць/рік): 10.2018 р.
3 (місяць/рік): 01.2018 р.

2018
7567,0

1

2019
0

2020
0

Разом
7567,0

Держбюджет (ДФРР) - 6879,0 тис.грн.
Місцевий бюджет - 688,0 тис. грн.
Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Проект знаходиться в стані реалізації
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Номер і назва
завдання:

н
... .

J2,4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
І використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
15.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
j шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
|закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2117:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
j груп населення);
І 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
і 4.2.15. Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної
І клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46

.

цілі проекту.

І Створення належних умов для проведення лікування хворих з термінальною
|стадією хронічної ниркової недостатності методами нирковозамісної терапії

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На даний час необхідно створити належні умови для лікування хворих з ХНН. На
першому поверсі приміщення (відділення хронічного гемодіалізу) необхідно
виконати:
перебудову
наявних приміщень в діалізні зали, кімнату
водопідготовки та інші необхідні кабінети; добудову складських приміщень;
забезпечити безперебійного водо- та енергопостачання.
Обов’язковим є встановлення ліфту між 1 та 2 поверхом. Переобладнання однієї
із кімнат під лабораторію. Влаштування системи вентиляції та кондиціонування
повітря. Встановлення на всі вікна металевих решіток.
Другий поверх (відділення нефрології): перебудова наявних приміщень в
палати, маніпуляцій ну, діалізний зал для ПД хворих та інші необхідні кабінети;
добудова складських приміщень; переобладнання однієї з кімнат під
рентгенкабінет.

Очікувані
результати:

Створення належних умов для проведення лікування хворих з термінальною
стадією ХНН методами нирковозамісної терапії

Ключові заходи
проекту:

Здійснення комплексу будівельних робіт з переобладнання приміщень,
влаштування систем вентиляції та кондиціонування повітря, добудова
складських приміщень згідно із проектно-кошторисною документацією

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. гри.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

3 (місяць/рік): 01.2018 р.

2018
5000,0

2019

4500,0

До (місяць/рік]: 12.2019 р.
2020
Разом
0
9500,0

1Державний бюджет - 8600,0 тис.грн.
І Обласний бюджет - 900,0 тис.грн.
) Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
І - замовник
І ПКД розробляється
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Номер і назва
завдання:

12.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
І використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
І 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
І шляхом будівництва (реконструкції); оснащення обладнанням медичних
] закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2117:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
І груп населення);
|6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.16. Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького
обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в
м.Вінниці

Цілі проекту:

Забезпечення регіональної доступності., розвиток соціальної інфраструктури.
Удосконалення наявної та розширення майбутньої інфраструктури обласного
лікувального закладу (ВОКОД) третинного рівня, форматом якого на
сьогоднішній день залишається диспансерно-поліклінічний підрозділ

Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Вінницька область

Враховуючи різке зростання числа звернень пацієнтів до лікувального закладу
(до 97 тис.на рік) та невідповідність існуючого приміщення відділення сучасним
вимогам, гостро постала проблема реконструкції відділення з прибудовою 5-ти
поверхової будівлі для розміщення диспансерно-поліклінічного відділення
Збільшення площ для існуючих профільних кабінетів та створення нових.
Створення належного санітарно-епідеміологічного режиму.
Покращення умов надання медичної допомоги важким та складним у
діагностичному плані пацієнтам.

Очікувані
результати:

В перспективі перетворення єдиного обласного спеціалізованого клінічного
протиракового закладу третинного рівня в регіональний Подільський
онкоцентр

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Реконструкція існуючого триповерхового корпусу диспансерно-поліклінічного
відділення з прибудовою 5-ти поверхової будівлі згідно з розробленою ПКД

3 (місяць/рік): 04.2018 р.
2048

2019

24000

24000

До (місяць/рік): 12.2020 р.
2020
Разом
20000
68000,0

Державний бюджет (ДФРР) - 61800 тис.грн.
Обласний бюджет - 6200 тис.грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
- замовник, Вінницький обласний онкологічний диспансер (ВОКОД) балансоутримувач
В 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету розробляється проектнокошторисна документація
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохо плююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції], оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.17. Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова 46

Цілі проекту:

Вдосконалення існуючої водопровідної мережі найбільшого медичного
закладу області, виведення її з аварійного стану, покращення якості надання
медичних послуг

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий ОПИС
проекту:

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже
100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня,
котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні
побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після
Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні
налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20
спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11
параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок,
щорічно лікується понад 20000 хворих.
На даний час існуюча мережа водопостачання налічує значну кількість
аварійних ділянок, які потребують повної заміни. Також необхідно
реконструювати водопровідну насосну станцію

Очікувані
результати:

усунення аварійності існуючої водопровідної мережі;
забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу;
- покращення соціально-побутових умов пацієнтів при перебуванні на
стаціонарному лікуванні

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції існуючої
водопровідної мережі та насосної станції на території ВОКЛ ім.Пирогова згідно
із розробленою проектно-кошторисною документацією
До (місяць/рік]: 10.2018 р.
3 (місяць/рік): 03.2018 р.
2018

4216,3

2019

І

0

0

Разом
4216,3 ....

Державний та обласний бюджети - 4216,3 тис.грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації - замовник будівництва
ПКД розроблено за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.18. Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах
бази спеціального медичного призначення в сРахни Лісові
Шаргородського району

Ш .
р

кту.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, ніс. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

( Реалізація заходів з енергозбереження, економія коштів для опалення закладу
обласного значення

і

І Вінницька область

На даний час розроблено ПКД на реконструкцію опалювальної системи з
заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення. Проектом
передбачається перевендеення існуючої котельні на альтернативні джерела
шляхом встановлення твердопаливних котлів, що працюють на дровах та
кам'яному вугіллі, та заміна системи опалення. Необхідно виконати роботи,
передбачені проектно-коштрисною документацією
Економія бюджетних коштів на 35%
Здійснення комплексу робіт згідно із розробленою ПКД:
3 (місяць/рік): 04.2018 р.

2№ 8

І

2000

2019

0

До (місяць/рік): 10.2018 р.
' Разом'"""

0

2000

Кошти обласного бюджету
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
- замовник
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції], оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.19. Реконструкція 1-го поверху ди тяч ого в ід д ілен н я Вінницького
обла сн ого спеціалізованого тер и то р іа льн ого м ед и чн ого об’єднання
«Ф т и з іа т р ія » с.Бохоники, Вінницького району, Вінницької о б л

Ц ілі проекту:

Зниження рівня захворюваності та смертності, забезпечення загального та
рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики,
діагностики і лікування туберкульозу, покращення епідеміологічної ситуації з
туберкульозу у віковій групі 0-18 років. Покращення лікувально-побутових та
санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Покращення умов перебування дітей і підлітків у дитячому
протитуберкульозному відділенні Створення сучасних умов праці медичного
персоналу.

Очікувані
результати:

Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки
людського життя, зниження соціальної напруги, покращення моральнопсихологічного клімату територіальної громади, зміцнення матеріальнотехнічного стану закладів охорони здоров'я області та впровадження сучасних
технологій лікування хворих,що сприятиме стабілізації поширення
мультирезистентних форм туберкульозу, профілактиці випадків невдач
лікування та запобігання випадкам смертності від туберкульозу серед дітей і
підлітків.

К лю чові заходи
проекту:

Заміна віконних та дверних блоків, внутрішнє опорядження. Ремонт
електромережі, систем опалення та вентиляції

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. гри.

2018
5304,95

1

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

1
І

Разом
5304,95

Дж ерела
фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку - 90%
Місцевий бюджет -1 0 %

Клю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання
«Фтизіатрія», Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.20. Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі
ш тучним покриттям в Л ип овецькій обла сн ій лік а р н і відновн ого лікування
д ітей з органічним ураж енням ц ен тр альн ої нервової системи, поруш енням
психіки і опорно- рухового апарату д л я д ітей з особливи м и потребами

Ц ілі проекту:

Метою проекту є забезпечення у лікарні можливостей для занять фізичними
вправами, рухомими іграми, фізичною культурою та спортом шляхом
облаштування ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям,
обладнання та оснащення якого відповідають умовам для дітей та осіб з
особливими потребами.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Проектом передбачено будівництво ігрово-спортивного комплексу на
відкритому повітрі в рекреаційній зоні лікарні. Майданчик буде обладнано до
вимог без бар'єрного доступу, огороджено легкою огорожею, покрито м'яким
гумовим покриттям. Передбачається оснастити комплекс тренажерами, а також
спортивним обладнанням для ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол, теніс,
бадмінтон) з метою подальшого заохочення пацієнтів для постійних занять
фізичною культурою та спортом (інваспортом).

Очікувані
результати:

Створення сучасної спортивної споруди, оснащеної відповідно до потреб осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
Покращення віддалених результатів лікування осіб з захворювання опорнорухового апарату;
Підвищення якості послуг відновного лікування;
Залучення до регулярних занять фізичною культурою та спортом пацієнтів
лікарні.

К лю чові заходи
проекту:
Період здійснення:
П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

Будівництво ігрово-спортивного комплексу: підготовка «грунтової подушки»;
монтаж штучного покриття; будівництво легкої огорожі; монтаж тренажерів та
спортивного обладнання.
До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.
2018
1773.1

І
І

2019
0

2020
0

І
1

Разом
1773.1

Дж ерела
фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку - 90%
Місцевий бюджет -1 0 %

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорноруховго апарату, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для лю дей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.21. Реконструкція ха р ч облок у В інницької о б ла сн ої д и тяч ої клін іч н ої
л ік а р н і

Ц ілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Створення належних умов для готування харчування пацієнтів
Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Реконструкція харчоблоку, оснащення сучасною побутовою технікою,
перепланування приміщень, реконструкція інженерних мереж та комунікацій,
оздоблювальні роботи

Очікувані
результати:

Оновлення приміщень харчоблоку, забезпечення належних умов для
приготування харчування, оснащення сучасною побутовою технікою

Клю чові заходи
проекту:

Утеплення стін та проведення оздоблювальних робіт, заміна інженерних мереж
та комунікацій, монтаж нового обладнання, реконструкція покрівлі,
гідроізоляція фундаменту, реконструкція вентиляційних систем

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
900,0

До (м ісяць/рік): 12.2020 р.
2019
9000,0

2020
8100,0

Разом
18000,0

Д ж ерела
фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку - 90%
Місцевий бюджет -1 0 %

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації

Коментарі:

84
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.22. Реконструкція бу д ів лі В інницької обла сн ої психіатричної лікарн і
№2 з переобладн ан ням під стаціонарне в ід д ілен н я ком ун альн ого закладу
"Вінницький обласний центр проф ілактики та бор отьби зі СНІДом"

Ц ілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки
людського життя, покращення морально-психологічного клімату
територіальної громади, зміцнення матеріально-технічного стану закладу
Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Удосконалення роботи обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом
шляхом створення блоку нейроСНІДу (на 12 ліж ок) та дитячого блоку (на 4
ліжка) на вивільнених приміщеннях обласної психіатричної лікарні № 2,
приведення у відповідність умов діагностики, лікування та догляду хворих на
ВІЛ- інфекцію/СНІД до Державних СанПіН

Очікувані
результати:

Розширення стаціонарного відділення на 15 ліжок, збільшення кількості
пролікованих хворих на 268 осіб. Створення сучасних умов праці медичного
персоналу, підвищення безпеки людського життя.

К лю чові заходи
проекту:

Переобладнання приміщень під стаціонарне відділення, реконструкція
вентиляційної системи, системи теплопостачання, водопостачання опалення,
електропостачання

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік]: 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
3000,0

І
І

2019
4511,22

До (м ісяць/рік): 12.2020 р.
2020
3000,0

І
!

Разом
10511,216

Дж ерела
фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку - 90%
Місцевий бюджет -1 0 %

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, Департамент
охорони здоров'я облдержадміністрації

Коментарі:

85
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Номер і назва
завдання:

5.2.13. подальша модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги
в регіоні, відкриття централізованої оперативно-диспетчерської служби
екстреної медичної допомоги;
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.23. Стратегія розвитку системи екстрен ої м ед и ч н ої допом оги
В інницької області на 2018-2020 роки

Ц ілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

1. Удосконалення і розвиток централізованої
оперативно-диспетчерської
служби.
2. Розширення функції програмно-апаратного комплексу ОДС «ЕШМ-103» для
реалізації програми «Доступний пацієнт».
3. Створення єдиної системи надання екстреної догоспітальної допомоги
населенню та єдиного інформаційного простору пацієнтів з підключенням усіх
районів області.
4. Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом.
5. Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.
6 . Створення багатозонової системи радіозв'язку оперативно-диспетчерської
служби.
7. Завершити приєднання до системи ЕМД Ладижинського відділення ШМД
Ладижинського МТМО.
8 . Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних
стандартів.
9. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних
ситуаціях та надзвичайних подіях.
10. Вдосконалення системи навчання і підготовки фахівців суміжних служб на
базі навчально-тренувального відділу служби ЕМД.
Вінницька область.

Стислий опис
проекту:

Внаслідок реалізації проекту буде остаточно введено в дію центральну
оперативну диспетчерську з підключенням всіх районів області по лінії «103»,
побудована єдина система ЕМД у Вінницькій області, закуплені автомобілі
екстреної медичної допомоги за рахунок коштів місцевих та обласного
бюджетів.

Очікувані
результати:

Оптимізація маршруту виїзду бригади.
Підвищення якості надання медичної допомоги, і як результат, зниження
смертності при екстрених випадках на 5%.
Зменшення кількості хибних викликів на 50%.
Визначення місця перебування пацієнта у 100% випадків.
Доведення своєчасної діагностики гострого коронарного синдрому до 90%.
Придбання автомобілів для бригад ЕМД. Зменшення кількості ускладнень під
час транспортування на 7%. Завершення побудови єдиної системи ЕМД у
Вінницькій області.
Гарантоване покриття якісним радіозв’язком 90% території області для
потреб екстрених служб.

Клю чові заходи
проекту:

Створити програмні продукти для обміну даними з медичними
інформаційними системами, що існують у закладах охорони здоров'я.
Закупити сучасні санітарні автомобілі.
Закупити сучасну лікувально-діагностичну апаратуру.
Придбати програмно-апаратний комплекс радіозв'язку.

Період здійснення:
П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

До (м ісяць/рік): 12.2020 р.

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.
2018
204984

|
І

2019
194396

2020
194246

і
|

Разом
593626

Дж ерела
фінансування:

Державний, обласний, місцевий бюджети.

К лю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Районні державні адміністрації та міські виконкоми міст обласного значення
Вінницької області

Коментарі:

86
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.24. П окращ ення м атеріальн о-технічн ої бази системи екстреної
м ед и чн ої допом оги відповідно д о сучасних вим ог (забезп ечен н я сучасним
санітарним автотранспортом )

Ц ілі проекту:

автомобіль типу С - 7 од.;

Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом:
автомобіль типу В - 13 од.
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Територія Вінницької області

Стислий опис
проекту:

Придбання сучасного санітарного автотранспорту для надання якісної,
своєчасної та доступної екстреної медичної допомоги

Очікувані
результати:

Оновлення автомобільного парідг станцій екстреної медичної допомоги

К лю чові заходи
проекту:

Закупити сучасні санітарні автомобілі.

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
53600,0

|

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

|
І

Разом
53600,0

Дж ерела
фінансування:

Держбюджет - Державний фонд регіонального розвитку - 48 240,0 тис.грн.
місцевий бюджет - обласний бюджет - 5 360,0 тис.грн.

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Комунальна установа «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Коментарі:

87
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Номер і назва
завдання:

1 2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
|використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
1 5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
|шляхом будівництва [реконструкції), оснащення обладнанням медичних
|закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.21 17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
|груп населення);
| 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

[ 4.2.25. Реконструкція лік у в а льн о го корпусу № 1 спец іалізованого
|санаторію д л я д ор осли х «С евери нівк а» по вул. Санаторська,1 с.
і Северинівка Ж меринського району

Ц ілі проекту:

І Покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої
І висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації та
|реорганізації галузі охорони здоров'я забезпечення оптимальних умов
і лікувального процесу захворювань кістково-суглобової системи.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

|Вінницька область

Стислий опис
проекту:

|Створення палат з усіма зручностями, створення палат для пацієнтів з
І обмеженими можливостями.

і
і
і
і

іі

|Забезпечення умов лікувально-діагностичного процесу

Очікувані
результати:

і вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня
І комфорту при стаціонарному лікуванні

К лю чові заходи
проекту:

|
і

П еріод здійснення:

І 3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість |
проекту, тис. грн.
!
Д ж ерела
фінансування:

2018
4029,5

і
І

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

І
!

Разом
4029,5

|Державний фонд регіонального розвитку - 90%
1Обласний бюджет -10%

К лю чові потенційні |Спеціалізований санаторій для дорослих «Северинівка» Департамент охорони
учасники реалізац ії |здоров'я облдержадміністрації
проекту:
І
Коментарі:

І

88
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції}, оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.26. Реконструкція в ід ділен н я р еаб іліта ц ії д л я д ітей з ураженням
ц ен тр альн ої нервової системи та поруш енням опорно-рухового апарату
Т у льч и н ськ ого обласн ого будинку дитини по вул. Ш евченка, 33 в м.
Т у льч и н

Ц ілі проекту:

Зниження рівня захворюваності, подальше удосконалення реабілітації дітей з
обмеженими життєдіяльності з визначенням пріоритетних напрямків:
попередження виникнення інвалідизуючої патології у дітей, зменшення
ступеня її важкості, створення та впровадження у відповідності до
міжнародних стандартів системи комплексної медико-соціальної реабілітації
дітей з обмеженнями життєдіяльності, що забезпечить надання їм
кваліфікованої медичної допомоги, покращення якості і доступності
реабілітаційних послуг до дитячого населення,збільшення можливості їх
інтеграції та максимальної адаптації до суспільного життя,зменшення рівня
соціального сирітства.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Розширення відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної
нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату шляхом
впровадження нових методів та підходів до реабілітаційного процесу,
спеціальної підтримки сімей дітей з обмеженими можливостями, здобуття
родинами нових знань і навичок щодо індивідуального та соціального
розвитку дитини.
Покращення умов перебування дітей в закладі. Створення сучасних умов
праці медичного та педагогічного персоналу

Очікувані
результати:

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Створення сучасних умов
праці медичного та педагогічного персоналу. Підвищення ефективності
реабілітаційних послуг дітям з обмеженнями життєдіяльності та їх родинам за
рахунок створення системи комплексної реабілітації з використанням
медичних, соціально-психологічних, освітніх, правових, економічних,
адміністративних заходів як основного засобу інтеграції їх у суспільство,
зменшення рівня соціального сирітства. Зміні парадигми від медичної до
медико-соціальної в наданні медичних послуг дітям з інвалідністю.
Забезпечення послугами дітей з обмеженими життєдіяльності та їх родин
відповідно до принципів доступності, раннього втручання, універсальності,
безперервності і комплексного підходу. Реальне удосконалення профілактичних
заходів направлених на попередження формування інвалідності у дітей.

Клю чові заходи
проекту:

Заміна покрівлі. Підсилення фундаменту. Заміна віконних та дверних блоків,
внутрішнє опорядження. Заміна підлоги. Утеплення стін та перекриття.
Електромонтажні, сантехнічні роботи. Ремонт системи опалення та вентиляції.
Протипожежні заходи. Улаштування благоустрою території.

Період здійснення:

3 f м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.
Дж ерела
фінансування:
К лю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

2018
3500,0

1

1

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

1

Разом
3500,0

Державний бюджет 90%
Обласний бюджет 10%
Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації. Тульчинський
обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної
нервової системи та порушенням психіки.

Коментарі:

89
Гтпптррія пр?іпипnv*un?n ппяантт/ Яіншпн-.кпїп(і/іпгті - План прплічпніїип 7П1Я-7П2П пп

Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції], оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.27. Реконструкція ортопеди чного в ід д ілен н я з метою забезпечення
надійності й безп ечн ої експлуатації, підвищ ення енергоеф ективності
б у д ів лі КУ «Ж м ерин ська лікарн я відновного л ік у в а н н я » по вул.
Д обролю бова, 2 в м.Жмеринка

Ц іл і проекту:

Забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення
енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На даний час приміщення КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»
потребують ремонту та реконструкції, в даних приміщеннях здійснюється
лікувально-діагностична допомога пацієнтам Вінницької області. Розроблено
ПКД на реконструкцію, в результаті якої буде досягнуто забезпечення
надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі
КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»

Очікувані
результати:

поліпшення умов перебування та якості надання лікувально-діагностичної
допомоги пацієнтам з Вінницької області,
забезпечення надійності та безпечної експлуатації приміщення;
зменшення втрати тепла і досягнення економія енергоносіїв на 35%.

К лю чові заходи
проекту:

Здійснення комплексу робіт з реконструкції згідно із розробленою ПКД, а
саме:
часткове перепланування приміщень із розбирання старих та влаштування
нових перегородок;
влаштування металопластикових вікон та дверей;
заміна оздоблення приміщень та підлоги;
встановлення сантехнічних приладів та трубопроводів;
влаштування системи електропостачання та електроосвітлення

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.
Дж ерела
фінансування:
Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

2018
5390,4

!
і

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019
0

2020
0

1
І

Разом
5390,4

Державний бю дж ет-4851,429 тис. грн.
місцевий бюджет - 539,0 тис. грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації замовник
Комунальна установа «Жмеринська лікарня відновного лікування» балансоутримувач;
ПКД розроблено

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.28. Реконструкція н ев р о логіч н ого в ід д ілен н я з м етою забезпечення
надійності й безп ечн ої експлуатації,підвищ ення енергоеф ективності
б у д ів лі КУ »Ж м еринська лікарн я відновного лік у в а н н я » по вул.
Д обролю бова, 2 в м.Жмеринка

Ц іл і проекту:

Забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення
енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На даний час приміщення КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»
потребують ремонту та реконструкції, в даних приміщеннях здійснюється
лікувально-діагностична допомога пацієнтам Вінницької області. Розроблено
ПКД на реконструкцію, в результаті якої буде досягнуто забезпечення
надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі
КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування»

Очікувані
результати:

Забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі, підвищення
енергоефективності будівлі з метою енергозбереження, покращення умов
перебування та надання медичної допомоги пацієнтам

К лю чові заходи
проекту:

Здійснення комплексу робіт з реконструкції згідно із розробленою ПКД, а
саме:
часткове перепланування приміщень із розбирання старих та влаштування
нових перегородок;
влаштування металопластикових вікон та дверей;
заміна оздоблення приміщень та підлоги;
встановлення сантехнічних приладів та трубопроводів;
влаштування системи електропостачання та електроосвітлення

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Дж ерела
фінансування:
К лю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:
Коментарі:

2018
4964,0

!

До (м ісяць/рік): 12.2018р.
2019
0

2020
0

І
|

Разом \ ■
4964,0

Державний бюджет - 4467,6 тис. грн.
обласний бюджет - 496,4 тис. грн.
Комунальна установа «Ж меринська лікарня відновного лікування» балансоутримувач
Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації - замовник
ПКД розроблено
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.29. Реконструкція буд ів лі обласн ої станції перели ванн я крові по вул.
Пирогова, 48 в м. Вінниця

Ц ілі проекту:

Покращення якості обслуговування донорів та проведення забору крові згідно
європейських стандартів, зміцнення навантаженого міжповерхового
перекриття б у д ів лі, покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов
перебування донорів та медперсоналу в установі

Територія, на як у
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Для щорічного
обслуговування установою 13000 донорів необхідно
впровадити нові сучасні методики для якісної заготівлі крові згідно
європейських стандартів. Для підтримки нормальних умов праці та
санітарних умов перебування донорів необхідно провести реконструкцію
Вінницької обласної станції переливання крові

Очікувані
результати:

Проектом передбачається покращення умов обслуговування донорів,
оснащення відділення вентиляцією, зміцнення частини перекриття шляхом
заміни на монолітне залізобетонне

К лю чові заходи
проекту:

Перепланування приміщень із розбирання старих та влаштування нових
перегородок, заміна частини перекриття на монолітне залізобетонн е,
будівельні роботи, опалення, водопровід, каналізація, вентиляція,
електроосвітлення, встановлення сантехнічних приладів та трубопроводів,
влаштування частини дверей металопластикових, заміна оздоблення
приміщень та підлог

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
2802,3

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
2019

0

2020
0

Разом
2802,3

Дж ерела
фінансування:

Державний бюджет - 2522,1 тис. грн.

К лю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації - замовник

Коментарі:

ПКД розроблено

місцевий бюджет “ 280,2 тис. грн.

Вінницька обласна станція переливання крові - балансоутримувач
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції], оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.2.30. Реконструкція І поверху 6 -й поверхової б у д ів лі зі створенням
від д ілен н я екстрен ої м едичної допом оги Вінницької обла сн ої д итяч ої
к л ін іч н о ї лік а р н і

Ц іл і проекту:

Забезпечення регіональної доступності, розвиток медичної інфраструктури,
покращення доступності екстреної медичної допомоги дитячому населенню
Вінницької області

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Створення відділення екстреної медичної допомоги з метою об єднання служб
здатних надавати невідкладну медичну допомогу у вигляді комплексного
підходу до проблеми пацієнта що потребує термінової медичної допомоги

Очікувані
результати:

-зменшення термінів по обстеженню та встановленню діагнозу пацієнта.
- зменшення періоду з моменту звернення пацієнта у медичний заклад та
госпіталізації у стаціонарні відділення
- збільшення можливостей збереження життя пацієнтів та покращення якості
надання медичної допомоги при невідкладних станах

Клю чові заходи
проекту:

Реконструкція І поверху 6 -й поверхової будівлі зі створенням відділення
екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні
згідно із розробленою ПКД

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік]: 02.2018 р.

2018
14900

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

і
І

До (м ісяць/рік): 12.2020 р.

2019
0

2020
0

} V
і

Разом
14900

Дж ерела
фінансування:

Державний бюджет (ДФРР) - 13410,0 тисгрн.
місцевого бюджету - 1490,0 тисгрн.

Клю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

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

Коментарі:

ПКД на експертизі
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

Ц ілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.2.16. покращення якості надання медичних послуг населенню області
шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних
закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.217:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення);
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.2.31. Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу
Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням
центральної нервової системи та порушення психіки і опорно - рухового апарату по
вул.. Пирогова,369 в мЛиповець
Метою проекту є покращення умов прийому пацієнтів та персоналу.
Зменшення витрат на енергоресурси за рахунок заміни покрівлі, утеплення будівлі,
створення доступності в приймальному відділеннями для дітей та осіб з особливими
потребами; побудувати замінити пандус між дитячим відділенням та їдальнею і
збудувати його;оснащення якого відповідають умовам
Вінницька область

Очікувані
результати:

Добудова приміщень, заміна покрівлі, утеплення стін, побудова пандусу, відповідно
державних будівельних норм. Виконати монтаж пожежної сигналізації в лікувальних
корпусах.
Створення належних сучасних умов для прийому дітей на лікування з особливими
потребами та роботи персоналу.

К лю чові заходи
проекту:

Добудова до існуючої будівлі приміщень, утеплення будівлі, заміна покрівлі,
забезпечення належних протипожежних заходів.

П еріод здійснення:

Д ж ерела
фінансування:

До (м ісяць/рік): 12.2018 р.
3 (м ісяць/рік): 02.2018 р.
2019
2020
|
Разом
l7018
iv lll
;І
h
v X7
0
|
1483,9
1483,9
|
0
Державний фонд регіонального розвитку - 90%
Місцевий бюджет -10%

К лю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-руховго апарату.
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Стислий опис
проекту:

П риблизна вартість
проекту, тис. гри.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

Назва проекту:

4.2.32. Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення
мобільно! амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні
хвороби.

Цілі проекту:

Створення мобільної амбулаторії для надання якісного, своєчасного та доступного
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються
статевим шляхом

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Територія Вінницької області

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Створення мобільної амбулаторії:
1. Автомобіль санітарний типу В - 1шт.
2. Лабораторний стіл з джерелом додаткового освітлення -1 шт.
3. Стільці (відкидні) - 3 шт.
4. Шафа для документів -1 шт.
5. Шафа для медикаментів, що замикається, -1 шт.
6. Побутовий холодильник з термометром -1 шт.
7. Крісло гінекологічне -1 шт.
8. Зафіксована безтіньова лампа -1 шт.
9. Аптечка невідкладної допомоги -1 шт.
10. Аптечка з надання допомоги у разі аварій з біо матеріал ом -1 шт.
11. Тонометр -1 шт.
12. Фонендоскоп -1 шт.
13. Годинник або секундомір для визначення часових інтервалів при проведенні
досліджень -1 шт.
14. Термометр для вимірювання температури повітря в автомобілі -1 шт.
15. Кондиціонер або інший пристрій для забезпечення температурного режиму
тестування -1 шт.
Створення мобільної амбулаторії, що надає послуги консультування і тестування на ВІЛінфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ),
проводить медичний огляд пацієнтів на ІПСШ в мобільних умовах з використанням
спеціально обладнаного автотранспорту
Закупити обладнання та вироби медичного призначення
3 (місяць/рік): 02.2018 р.

2018
1700,0

І
1

2019
0

До (місяць/рік): 12.2018 р.
2020
І
Разом
0
І
1700,00

Держбюджет - Державний фонд регіонального розвитку - 1530,00
бюджет 170 тис. грн, всього 1700,0 тис.грн

тис.грн. обласний

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
Комунальний заклад «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби
зі СНІДом»
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.1. Реконструкція будинку к ультур и в сЛ ет к ів к а Тр остян ец ького району

Ц ілі проекту:

Метою проекту є повноцінне функціонування установи, забезпечення високої
якості надання культурно-освітніх послуг, забезпечення належних умов для
розвитку культури, естетичного виховання громадян,задоволення потреб
найбільш вразливих соціальних гр уп , створення безпечних, комфортних умов
для розвитку творчості та збереження культурної спадщини.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Тростянецький район, Летківська територіальна громада

На сьогоднішній день в громаді назріла нагальна потреба в проведенні
реконструкції приміщення сільського будинку культури , яке не відповідає
санітарно-епідеміологічним нормам. Однією із проблем є протікання даху в
багатьох місцях, що призводить до неминучої подальшої руйнації приміщення ,
яке має суттєві втрати тепла та низьку енергоефективність через фізичне та
моральне зношення фактично всіх віконних блоків та більшості комунікацій.
Крім того, саме приміщення. Все це створює значні труднощі в забезпеченні
доступності та якості надання культурно-освітніх послуг , збереження
духовності , культурної спадщини та традицій для жителів громади ,
прививання молодому поколінню шанобливого ставлення до народності та
розвиток їх талантів.отребує поліпшення як естетичного вигляду фасаду, та
внутрішніх кімнат.
Реалізація інвестиційного проекту в с. Летківка дасть можливість підвищити
якість надання культурно - просвітницьких послуг населенню громади,
розвитку творчості та збереженню духовності, відродження традицій,
створення комфортних умов для праці та відпочинку

Очікувані
результати:

Клю чові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

•
•
•

проведення підготовчої роботи;
здійснення комплексу демонтажних та будівельно-монтажних робіт із
реконструкції будинку культури с.Летківка;
розвиток місцевої ініціативи в забезпечені гідного життя громадян,
залучення їх до участі в реалізації проекту
До (м ісяць/рік): 12.2018 р.

3 (м ісяць/рік): 07.2018 р.
2018
5639,5

!
|

2019
0

2020
0

Дж ерела
фінансування:

ДФРР - 5075,5 тис.грн. місцевий бюджет 564 тисгрн.

К лю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Летківська сільська рада

!
1

Разом
5639,5

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку к ультур и , естетичного виховання
громадян »зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.2. Сучасна п убліч н а бібліотек а - центр д о з в іл л я та розвитку особистості

Ц іл і проекту:

Підвищення рівня якості надання послуг у культурній сфері через проведення
заходів спрямованих на духовне, культурне, патріотичне, моральне, екологічне
та громадянське виховання населення; модернізація мережі бібліотек шляхом
впровадження інформаційно-комунікативних технологій; використання
ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання
культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету,
безоплатні друковані видання, семінари та навчання), забезпечення надання
бібліотеками в сільській місцевості послуг з використанням Інтернету;
поліпшення якісного кадрового складу працівників закладів культури шляхом
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, з метою
адаптації їх до роботи в сучасних умовах.

Територія, на я к у
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

К лю чові заходи
проекту:
П еріод здійснення:
П риблизна вартість
проекту, тис. гри.

Студенянська об'єднана територіальна громада, суміжні громади

В Студенянській об'єднаній територіальній громаді функціонує 2 сільських
бібліотеки в с. Студена та с. Гонорівка. 3 року в рік з розвитком науковотехнічного прогресу зменшується кількість читачів та відвідувачів. Обов'язки
бібліотечних працівників практично зводяться до переписування формулярів
та подання звітів. Рішенням 20 сесії Студенянської сільської ради УІІ скликання
від 01.08.2017 р. № 195 створено Студенянський освітній округ, до якого
увійшли заклади культури, в тому числі бібліотеки. Метою включення закладів
культури в освітній округ є участь у виховній роботі, сприяння діяльності
соціальної та психологічної роботи, ефективне використання матеріальнотехнічної бази закладів культури у проведенні позаурочної, гурткової, секційної
роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин.
Реалізація проекту забезпечить доступ до культурних послуг різних вікових
категорій населення, залучення коштів з метою зміцнення матеріальнотехнічної бази та мережі закладів культури;
підвищення рівня якості надання послуг у культурно - мистецькій сфері,
проведення заходів спрямованих на духовне, культурне, патріотичне, моральне,
екологічне та громадянське виховання населення;
впровадження заходів щодо розвитку інституту сім'ї;
модернізація мережі бібліотек шляхом впровадження інформаційнокомунікативних технологій, використання ресурсу бібліотек для створення
центру дозвілля та розвитку особистості з надання культурних, освітніх та
інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані
видання, семінари та навчання), забезпечення надання бібліотеками в сільській
місцевості послуг з використанням Інтернету;
поліпшення якісного кадрового складу працівників закладів культури шляхом
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, з метою
адаптації їх до роботи в сучасних умовах
Написання проекту; участь у конкурсах; реалізація заходів проекту: придбання
комп'ютерного обладнання, меблів, під*слючення до мережі Інтернет,
підвищення кваліфікації бібліотечних п рацівників; моніторинг результатів
До (м ісяць/рік): 08.2018 р.

3 (м ісяць/рік): 06.2018 р.
2018
95,0

І
і

2019
0

Д ж ерела
фінансування:

Місцевий бюджет - 95,0 тис. грн.

К лю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Студенянська сільська рада

2020
0

Разом
95,0

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.3. К апітальний рем онт будинку культур и по вул. Н езалеж ності. 64 в смт.
Ш пиків Т ульч и н ськ ого району

Ц ілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Реалізація проекту дасть змогу використовувати відремонтований будинок
культури для проведення культурно — масових заходів
Територія Шпиківської селищної об’єднаної територіальної громади

Стислий опис
проекту:

На території ради є будинок культур и (який побудовано ще в 50-х роках), але
на превеликий жаль він у аварійному стані, тому на даний час там не
проводиться жодних заходів. За час існування місцевого будинку культури
жодного разу не проводився капітальний ремонт будівлі. Шпиківська громада
щороку відмічає концертами: Новий Рік, Різдво,вечір відпочинку для
закоханих, Прихід весни, День матері, День Перемоги над фашизмом, зустрічі з
Афганцями, День захисту дітей, випускний вечір місцевої музичної школи,
випускний
вечір загальноосвітньої школи, День
Конституції, День
Незалежності, День прапора, тематичні вечори «Шевченківські дні»,
театралізоване свято «Івана - Купала», українські вечорниці, Андріївські
вечорниці та інші.
При будинку культури діють такі гуртки, як: драматичний, гурток художнього
читання, вокально - хоровий «Шпиківчанка», дитячий вокально - хоровий
«Джерельце».
Через те, що в будинку культури небезпечно проводити святкові заходи,
концерти ставлять на літній естраді, проводити святкові реєстрації шлюбів
змушені у селищній раді, в маленькому залі засідань, який не може вмістити
всіх бажаючих, схід села проводять у актовому залі місцевої школи, також у
будинку культури знаходиться виборча дільниця.
На сьогоднішній день дуже важливо виховувати патріотизм, любов до
Батьківщини, національну самосвідомість і гідність. У кожному концерті
червоною ниткою протягнуто дбайливе ставлення до рідної мови та символів
України, культури, традицій, відповідальність за природу рідної країни, любов
до матері. Патріотизм у сучасному розумінні - це відчуття того, що набуває
сьогодні особливого значення. Головною запорукою процвітання держави є
національно-патріотичне виховання молоді, виховання патріотів своєї
держави; свідомих громадян; людей, які пам'ятають своє коріння й шанують
пам'ять предків; громадян, які готові в будь який момент стати на захист нашої
Батьківщини.
На сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання відновлення місцевого
будинку культури, адже кожен концерт залежить від погодних умов так і
взимку на дворі апаратура відмовляється працювати. 3 відремонтованим
будинком культури, селище отримає культурний осередок, де можна буде
відпочити від важкої сільської роботи як фізично, так і духовно. 3 відновленим
будинком культури відкриються нові можливості для шпиківчан, наприклад
можливо буде відновити кінопрокат фільмів для молоді і старшого покоління
та мультфільмів для дітей, відновити виставки, які раніше постійно
проводилися у місцевому будинку культури.
Ш пиківчанам дуже необхідний від н овлен и й будинок культури!

Очікувані
результати:

В результаті реалізації даного проекту жителі Шпиківської територіальної
громади отримають відремонтоване приміщення будинку культури, цим
самим буде змога значно покращити якість надання культурно - мистецьких
послуг мешканцям селища, розширити види діяльності закладу з організації
відпочинку та дозвілля усіх вікових груп.

К лю чові заходи
проекту:
П еріод здійснення:

Проведення робіт з капітального ремонту будинку культури
3 (м ісяць/рік): 01.2018 р.

До Гмісяць/рік): 12.2020 р.
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Приблизна вартість
проекту, тис. гри.

20X8
100,00

!
І

2019
50,00

2020
150,00

|
|

Разом
300,00

Дж ерела
фінансування:

Шпиківська селищна рада
фонд конкурсу, в якому буде прийнято участь.

К лю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Шпиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт
Мешканці усіх вікових груп Шпиківської територіальної громади хочуть мати
можливість відвідувати місцевий будинок культури, з користю, моральним та
духовним задоволенням проводити там свій час.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.4. В інницький обласний український академ ічний музичнодраматичний театр ім.Садовського по вул. Театральн ій , 13, м.Вінниця реставрація з реконструкцією

Ц ілі проекту:

Пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання
будівлі Вінницького обласного українського академічного музичнодраматичного театру ім.Садовського

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Вінницька область

Будівлю музично-драматичного театру ім.МХСадовського було збудовано у
1910 році, вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення
- охоронний № 1.
До останнього часу основні несучі конструкції будівлі, інтер'єри театру, меблі
(крім стільців у ложах) експлуатувалися з поточними ремонтами і вибірковими
замінами близько 60 років, а інженерні системи та обладнання -30-50 років.
3 часу післявоєнної відбудови реконструкція чи капітальний ремонт
інженерних систем жодного разу не проводились, обладнання морально
застаріло і не відповідає (учасним вимогам, усі системи потребують повної
заміни.
На сьогодні в
незадовільному стані знаходяться
конструкції покрівлі
виробного цеху, ділянки горищного перекриття над залом для глядачів та
малою сценою.; санітарно-технічне обладнання
В 2009 році замінено опалення. В 2016 році виконані роботи з улаштування
елктроопалення від електрокотельні. В 2017 році здійснюється реконструкція
систем вентиляції та кондиціювання.
Роботи з реконструкції приміщень та інженерних систем театру планується
продовжити у 2018 році та завершити у 2019 році.

К лю чові заходи
проекту:

Реалізація проекту дозволить:
- привести у стан придатний для сучасного використання пам'ятку
архітектури місцевого значення - Вінницький обласний музично-драматичний
театр;
- впровадити енергозберігаючі ощадні технології шляхом заміни системи
опалення;
- створити умови для розвитку культурного простору Вінниччини
- покращити організацію дозвілля мешканців області,
- збільшити привабливість театру для туристів та екскурсантів, що відвідують
Вінницю.
Здійснення комплексу робіт з реконструкції та реставрації приміщення театру згідно
із розробленою проектно-кошторисною документацією

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 01.2018 р.

Очікувані
результати:

Приблизна вартість
проекту, тис. гри.

2018
20000,0

І
1

2019
21034,6

До (м ісяць/рік): 12.2019 р.
2020
0

і
1

Разом
41034,6

Дж ерела
фінансування:

Державний бюджет - 35000,0 тис.грн.
Обласний бюджет - 6034,6 тис.грн.

Клю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Замовник - Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації

Коментарі:

ПКД розроблено, проект реалізується
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Номер і назва
завдання:

5.4. «Створення належних умов для розвитку к ультур и , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.5. Реставрація пам'ятки архітектури н ац іон альн ого значення «Баш та та
м у р » (охорон н и й номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та
н евід к лад н і консерваційні роботи

Ц ілі проекту:

Збереження пам’ятки архітектури національного значення

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На даний час через аварійний стан виникла загроза виникнення надзвичайної
ситуації на пам’ятці архітектури національного значення «Башта та мур»
комплексу «Домініканського монастиря» [охор. №55/3), що знаходиться по вул.
Мури, 1, вул. Монастирська в м. Вінниця.
В 2016 році з метою запобігання руйнування, на замовлення релігійної громади
Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Він ниці Вінницької єпархії
Української православної церкви розроблено проект «Реставрація пам'ятки
архітектури національного значення «Башта та мур» (охоронний номер 55/3)
по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні консерваційні
роботи», загальна вартість яких становить 4114,874 тис. грн.
Замовником
виконання
зазначених
робіт
визначено
Департамент
будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації. Необхідно
здійснити першочергові протиаварійні роботи згідно із проектом

Очікувані
результати:

Підсилення конструкцій, запобігання руйнуванню пам'ятки національного
значення

Клю чові заходи
проекту:

Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по згідно із
розробленою ПКД

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 07.2018 р.

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
2057,0

1

До (м ісяць/рік): 06.2019 р.
2019
2058,0

2020
0

1
І

Разом
4115,0

Дж ерела
фінансування:

Обласний бюджет, бюджет м.Вінниці -4115,0 тис.грн.

Клю чові потенційні
учасники р еалізац ії
проекту:

Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
- замовник

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культур и , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.6. Кап італьни й рем онт ф ондосховищ В інницького обласн ого
краєзнавчого музею

Ц іл і проекту:

Модернізація фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Реконструкція фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею.
Капітальний ремонт дахів та приміщень фондосховищ. Проектування та
монтаж системи підтримання температурно-вологісного режиму.

Очікувані
результати:

Збільшення площі, покращення умов
збереження музейних предметів.
Збільшення ємності фондосховищ на 30%. Поліпшення стану охорони музейних
предметів.

Клю чові заходи
проекту:

Виготовлення нестандартного обладнання та систем зберігання. Капітальний
ремонт дахів та приміщень фондосховищ. Проектування та монтаж
обладнання та систем зберігання. Монтаж обладнання для покращення стану
охорони музейних предметів.

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 06.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.
Дж ерела
фінансування:

До (м ісяць/рік): 06.2020 р.

2018

1

2019

1200,00

1

2 000,00

2020
1 000,00

Разом
4 200,00

Обласний бюджет

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницький обласний краєзнавчий музей, Управління культури і мистецтв
Вінницької облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування та
архітектури Вінницької облдержадміністрації, ДП «Проектно-конструкторське
технологічне бю ро» при Міністерстві культури України, ТОВ «М УР».

Коментарі:

Наявна проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт частини
будівлі Вінницького обласного краєзнавчого музею (ціни станом на 18.01.2017
рО- Наявна технологічна документація на модернізацію фондосховищ
Вінницького обласного краєзнавчого музею (ціни станом на 01.11.2014 р.)
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.7. Д обудова приміщ ення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва,
облаш тування додаткових туалетн и х кім нат та встановлення ліф та д ля
л ю д ей з особливи м и потребами

Ц ілі проекту:

Створення спеціалізованої зони у головному приміщенні бібліотеки для
комфортного обслуговування людей з інвалідністю

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Добудова частини приміщення з тильної сторони бібліотеки. Створення
спеціальних туалетних кімнат для людей с особливими потребами. Монтаж
спеціалізованого ліфта для візочників. Проектування та монтаж системи
опалення для добудови, каналізації та водопостачання. Завершення ремонту
даху (остаточно з добудовою)

Очікувані
результати:

Збільшення площі бібліотеки для комфортного обслуговування людей 3
особливими потребами згідно існуючих стандартів.

Юпочові заходи
проекту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення робіт по
добудові частини приміщення з тильної сторони бібліотеки згідно
стандартів...Проектування та монтаж ліфта для візочників.

П еріод здійснення:

3 (м ісяць/рік): 05.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. гри.
Дж ерела
фінансування:
Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Коментарі:

2018
2500,00

!
!

2019
18000,00

До (м ісяць/рік): 05.2020 р.
2020
4500,00

!
!

Разом
25000,00

Обласний бюджет
Вінницька ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва, Управління культури і мистецтв Вінницької
ОДА, Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА,
ДП «Проектно-конструкторське технологічне бюро при Міністерстві культури
України, ТОВ «М УР».
Наявні звернення ГО що працюють з інвалідами, користувачів бібліотеки та
громадян області; відсутність технічних можливостей щодо встановлення ліфта
у самому приміщенні та забезпечення санітарних умов для людей з особливими
потребами у головному приміщенні бібліотеки, застаріла система каналізації та
водопостачання
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Номер і назва
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.8. Оціфровування г а з е т і ж урналів із фондів б іб л іо т е к и (ХУІІІ-ХХ ст.)

Ц ілі проекту:

Створити повнотекстову електронну базу газет і журналів і надати до неї он
лайн доступ

Територія, на як у
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Закупівля та встановлення спеціального сканеру. Придбання потужного серверу
для розширення дискового простору під електронні копії газет та журналів.
Закупівля програмного забезпечення.

Очікувані
результати:

Збільшення можливостей для користувачів та науковців Інтернет доступу до
електронних баз газет та журналів з фондів бібліотеки

Клю чові заходи
проекту:

Придбання сканеру. Придбання програмного забезпечення. Розробка проекту
щодо структури баз даних з їх подальшим зберіганням на сервері бібліотеки.

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 04.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. гри.

2018
1200,00

1
1

До [м ісяць/рік): 04.2019 р.
2019
90,00

У;::= 2020
0

Іл
|

ї

Разом
1290,00

Дж ерела
фінансування:

Обласний бюджет

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницька ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва, Управління культури і мистецтв Вінницької
ОДА.
Збереження культурної спадщини України та регіону зокрема потребує
оціфровуванні унікальних друкованих пам'яток культури до яких відносяться
газети та журнали періоду ХУІІІ та початку XX століть.

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.9. М онтаж системи пож еж огасіння у ф ондосховищ ах голов н ого
прим іщ ення б іб ліо те к и

Ц ілі проекту:

Створення спеціалізованої системи зберігання фондів згідно стандартів та
вимог Міністерства культури України

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Монтаж системи пожежогасіння для запобігання надзвичайних ситуацій у разі
виникнення пожеж. Проектування та монтаж системи пожежогасіння у
приміщення книгозберігання бібліотеки.

Очікувані
результати:

Поліпшення стану зберігання та охорони рідких і цінних книг у фондах
бібліотеки (ХУХ-ХХ с т Д

К лю чові заходи
проекту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення робіт щодо
монтажу та встановлення системи пожежогасіння у приміщеннях книго
зберігання.

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 05.2018 р.

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
300,00

І
І

До (м ісяць/рік): 05.2020 р.
2019
300.00

2020
300.00

і
І

Разом
900.00

Дж ерела
фінансування:

Обласний бюджет

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницька ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва, Управління культури і мистецтв Вінницької
ОДА, Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА,
ТОВ "Агенція безпеки Ратібор"

Коментарі:
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Номер і назва
завдання:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку культури , естетичного виховання
громадян зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

Назва проекту:

4.3.10. Краєзнавчий туризм

Ц ілі проекту:

Розробка нових маршрутів разом з бібліотеками районів. Вікі-програма
краєзнавчого змісту з використанням ЕБД бібліотеки.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

Розробка маршрутів, використання існуючих електронних баз даних та
розміщення якісної інформації у Вікіпедіі та Вікі-виданнях.

Очікувані
результати:

Збільшення можливостей для користувачів вивчати історію краю через нові
туристичні маршрути. Національно-патріотичне виховання молоді.

К лю чові заходи
проекту:

Збір інформації. Розробка маршрутів. Підготовка електронного продукту.

Період здійснення:

3 (м ісяць/рік): 04.2018 р.

П риблизна вартість
проекту, тис. грн.

2018
40,0

|
І

До (м ісяць/рік): 04.2018 р.
2019
70,0

2020
0

Разом
і

110,0

Д ж ерела
фінансування:

Обласний бюджет

Клю чові потенційні
учасники реалізац ії
проекту:

Вінницька ОУНБ ім.. К А Тімірязєва, Управління культури і мистецтв Вінницької
ОДА.

Коментарі:
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Номер і н азва
завд ан н я:

Н азва п роекту:

2.4.
Всеохоплююче
впровадження
технологій
енергозбереження
та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.4. «Створення належних умов для розвитку к ул ьту р и , естетичного виховання
громадян ,зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального
співробітництва , толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження
культурної спадщини в інтересах духовного
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4 .3.1 1 . В стан овлен н я теп лозберігаю чи х ко н стр укц ій в вели ко габ ар и тн и х
п рорізах фойє II п оверху ф асадної частин и б у д ів л і ф іларм он ії ( І черги }

Цілі п роекту:

енергозбереження

Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На сьогодні є ЗВІТ ДП «Вінницький експертний центр з енергоеф ективності»
по теплоенергетичному обстеженню будівлі Вінницької обласної філармонії
по вул. Хмельницьке шосе,7 на предмет її термомодернізації в цінах 2014
року, реалізація якого забезпечить економію енергоносіїв т а кош тів місцевого
бю джету (в 2017 році виділені кошти в сумі 650,0 тис.грн)

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
проекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л ізац ії
п роекту:
Коментарі:

35%

3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
2018
|
20 19
65 0,0
І
0

До (м ісяц ь / р ік): 10.2018 р.
2020
1
Разом
0
1
650,0

Кошти місцевого бюджету
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник
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Номер і н азва
завд ан н я:
Н азва іш о екту’

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
БУДівн и Цтво спортивного к о м п л ексу по вул .Г агар ін а, 28 в сЛ ванів
І К ал и н івського рай он у
будівництво спортивного комплексу нового зразка, який відповідає сучасним
стандартам якості, ергономічності, функціональності, безпеки;
створення спортивних осередків на території загальноосвітньої школи;
розгортання широкої пропаганди здорового способу ж иття на сільському рівні;
і1 підвищення інтересу молоді до зан ять спортом і свого фізичного виховання;
оздоровлення молодого покоління;
зменшення рівня бездоглядності сільської молоді через активне її залучення до
спортивних гуртків т а секцій;
зацікавленість молоді в проживанні у селі;
підвищення мотивації молоді на шляху до свого соціального становлення та
розвитку.

1
•
•

Цілі п роекту:

Т ери торія, н а я к у
п р о ект м ати м е
вплив:
Стислий опис
проекту:

О чікувані
р езультати :

Ключові заходи
п роекту:

Період здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

Учнівський, педагогічний колектив школи.
Іванівська територіальна громада чисельністю 5,2 тис.чол.
(5371,9 га)
Будівництво спортивного комплексу з осередками для різних видів спорту на
території ЗОШ.
В результаті реалізації Проекту буде побудований сучасний спортивний комплекс в
с.Іванів.
Будуть створені комфортні умови для дітей та підлітків з метою проведення
повноцінних занять з фізичного виховання, успішного функціонування спортивних
гуртків, проведення різноманітних спортивних змагань для молоді та жителів села.
Завдяки Проекту підвищиться рівень охоплення сільських громадян
фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою. Буде здійснено ще один
крок до збереження т а зміцнення фізичного здоров'я дітей та молоді.
Створення сучасного спортивного комплексу стане запорукою розвитку
спортивних традицій, забезпечення здорового способу ж иття
дітей та молоді, а також позитивно вплине на покращення інвестиційної
привабливості т а соціально-економічного розвитку однієї з найбільших
територіальних громад району.
проведення тендеру серед підрядно-будівельних організацій, що
будуть здійснювати будівництво спортивного комплексу;
придбання будівельних матеріалів;
виконання будівельних робіт (будівництво фундаменту, зведення стін,
спорудження даху);
монтаж системи опалення та вентиляції;
проведення внутрішніх робіт;
благоустрій та озеленення прилеглої території.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
2020
Разом
2018
2019
0
1
1 1 3 8 4 ,4
1 1 3 8 4 ,4
0
державний фонд регіонального розвитку - 10 369,5 тисгрн.,
місцевий бюджет - 1 200,0 тисгрн.
Калинівська районна рада;
Калинівська районна державна адміністрація;
Іванівська сільська рада;
Іванівська ЗОШ.

І
І

! Проектно-кошторисна документація виготовлена.

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
резул ьтати :
Ключові заходи
проекту:
Період здійсн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
п роекту:

Коментарі:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.4.2. Спортивна м олодь — здо р о ва гр о м ад а (б л аго устр ій спортивного
стад іо н у д л я Ш пиківської об'єднан ої тер и то р іал ьн о ї гр о м ади )
Створення облаштованого спортивного стадіону для Ш пиківської громади
Територія Шпиківської селищної об"єднаної територіальної громади

Стадіон розташований біля Шпиківської загально — освітньої школи І-ІІІ
ступенів у якій навчається 350 учнів (всього населення 4485 ч о л ). Протягом
всього часу існування стадіону, жодного разу не проводився капітальний
ремонт. Необлаштований стадіон унеможливлює проведення зан ять та
зм агань на належному рівні.
Реалізація проекту забезпечить розвиток спортивної інфраструктури
Шпикіської громади
Проведення робіт з благоустрою стадіону Ш пиківської громади
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2020 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2018
І
20 19
2020
1
Р азом
35 0,0
І
350,0
0
0
Ш пиківська селищна рада
фонд конкурсу, в яком у буде прийматися участь.
Ш пиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт
Спорт для дітей - необхідність, і з цим твердженням мало хто буде сперечатися.
Одним з улюблених зан ять для дітей є комп'ютерні ігри; додайте до цього
«сидячі» зан яття в дитячому садку чи школі, і ви зрозумієте, що, по суті,
малорухливий спосіб ж иття - реальність не тільки для дорослих, а й для дітей.
А ось інтенсивні, регулярні зан яття спортом дозволяю ть не тільки знайти
вихід для дитячої енергії, але й істотно поліпшити фізичні дані, можливо,
зробити «старт» для майбутніх професійних зан ять спортом, а також зміцнити
імунітет. Як правило, спортивні діти хворіють менше, ніж їх «домашні»
однолітки.
Починаючи
займатись
спортом
дитина
розширяє
кругозір,
самовдосконалюється, формує корисні риси характеру, що в майбутньому
дозволять їй здобувати певні висоти. А зараз вона подає гарний приклад
іншим дітям , завойовуючи в них повагу і тим самим вона самостверджується.
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі п роекту:
Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4 .4.3 . Б удівн и ц тво спортивного ко м п л ексу ан гар н о го ти п у д л я ж и тел ів
Ш пи ківської гром ади н а базі Ш пиківської загал ь н о - о світн ьої ш коли І-ІІІ
ступ ен ів по в ул . Л іпіна, 5 в смт. Ш пикові Т ульчи н ського рай он у
Побудувати спортивний комплекс ангарного типу д л я ж ителів Шпиківської
громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.
Ліпіна, 5 в смт. Шпикові Тульчинського району Вінницької області
Територія Шпиківської селищної об"єднаної територіальної громади

Стислий опис
проекту:

Населення Шпиківської об'єднаної територіальної громади становить 4485 осіб,
в тому числі учні шкіл, близько 400 осіб.
Фізичне виховання і спорт є важливою складовою процесу повноцінного
розвитку людини т а її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань,
підготовки до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, розвиток
спортивної інфраструктури забезпечить популяризацію здорового способу
ж иття у всіх селах громади.

О чікувані
р езул ьтати :

Реалізація проекту забезпечить розвиток спортивної інфраструктури
Шпикіської громади

Ключові заходи
п роекту:
Період здійсн ен н я:
П риблизна в ар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

Проведення робіт з будівництва спортивного комплексу ангарного типу на базі
Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів
3 (м ісяц ь / р ік): 01 2018 р.
До (м ісяц ь / р ік ]: 12.2019 р.
2018
20 19
2020
1
Разом
700
І
800
0
1
1500
Ш пиківська селищна рада
фонд конкурсу, в яком у буде прийнято участь.
Ш пиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт
Будівництво спортивного комплексу ангарного типу забезпечить розвиток
спортивної інфраструктури Шпиківської громади, я к результат більше жителів
зможе вести здоровий спосіб ж иття. Фізичне виховання і спорт є важливою
складовою процесу повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим
засобом профілактики захворювань, підготовки до високопродуктивної праці,
захисту Батьківщини, розвиток спортивної інфраструктури забезпечить
популяризацію здорового способу ж иття у всіх селах громади.

Коментарі:
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Номер 1 н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п р о е к іу :
Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.4.4. В стан овлен н я д и тяч о го м ай д ан ч и ку в ц ен тр ал ьн о м у п ар к у селищ а
Ш пиків Т ульчи н ського району
Створити цікаве місце проведення вільного часу для дітей дошкільного віку,
учнів початкової школи та батьків.
Територія Шпиківської селищної об"єднаної територіальної громади

Нині, коли ув агу дітей все більше забирають комп'ютери та айпади, дорослі, як
ніколи раніше, мають дбати про активний відпочинок своїх дітей на свіжому
повітрі. А дитячий майданчик - це й веселе гойдання на балансирі, каруселі та
гойдалці. Це - впевнений рух по драбині та п ідтягування на акробатичних
кільцях; швидке спускання з гірки та виготовлення цікавих форм з піску.
Фізичну активність, комунікативність, творчість та вміння товаришувати
розвиває у м алят перебування саме на ігрових комплексах.
Реалізація проекту надасть дітям гарне місце проведення активного відпочинку

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
проекту:
П еріод здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

Закупка т а встановлення дитячого ігрового майданчика для активного
відпочинку дітей
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
2018
!
2019
2020
|
Разом
0
!
200,0
200,0
і
0
Ш пиківська селищна рада
фонд конкурсу, в яком у буде прийнято участь.
Ш пиківська селищна рада та КП «Шпиків»

Коментарі:

В теперішній час масової комп'ютеризації часто діти отримують
комп'ю терну залежність. А тому існує величезна потреба у створенні зон для
активного проведення вільного часу дітьми дошкільного віку (близько 300 чол)
т а дітей початкової школи (більше 100)
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Номер і назва
завдання:

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

Н азва п роекту:

4.4.5. Встановлення дитячого майданчику в селі Торків Тульчинського
району____________________________________________________

Цілі проекту:

Створити цікаве місце проведення вільного часу для дітей дошкільного віку,
учнів початкової школи т а батьків.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:
Ключові заходи
п роекту:_______
Період здій сн ен н я:

Територія Шпиківської селищної об"єднаної територіальної громади

Нині, коли у в а гу дітей все більше забирають комп'ютери та айпади, дорослі, як
ніколи раніше, мають дбати про активний відпочинок своїх дітей на свіжому
повітрі. А дитячий майданчик - це й веселе гойдання на балансирі, каруселі та
гойдалці. Це - впевнений рух по драбині та п ідтягування на акробатичних
кільцях; швидке спускання з гірки та виготовлення цікавих форм з піску.
Фізичну активність, комунікативність, творчість т а вміння товаришувати
розвиває у м алят перебування саме на ігрових комплексах.__________________
Реалізація проекту надасть дітям гарне місце проведення активного відпочинку
Закупка т а встановлення дитячого ігрового майданчика для активного
відпочинку дітей__________________
І 3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р

Приблизна вартість
2020
проекту, тис, гри.
200,0
Джерела
Ш пиківська селищна рада
фінансування:
фонд конкурсу, в яком у буде прийнято участь.
Ключові потенційні Ш пиківська селищна рада та КП «Шпиків»
учасники реалізації
проекту:_________
Коментарі:

Разом
200,0

В теперішній час масової комп'ютеризації часто діти отримують
комп'ю терну залежність. А тому існує величезна потреба у створенні зон для
активного проведення вільного часу дітьми дошкільного віку (близько 300
дітей, в т.ч. в с. Торків — 35 дітей) та дітей початкової школи (більше 100, в т.ч. в
с.Торків — близько ЗО дітей)_______________________________________________

112
С.тпптррія п*>?іпнппиипрп ппяаптт/ П інш п іьк пі п іїл п гт і — П ппн

п р п

п іч а и іїн п 2П1Я-2П2П пп

Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Ц ілі проекту:
Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :
Ключові заходи
проекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
проекту:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.4.6. Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення 3
влаш туванням спортивних майданчиків по вул. Ш кільна, 15а у смт. Турбів
Липовецького району
Поліпшення умов проживання ж ителям майбутньої Турбівської об’єднаної
територіальної громади шляхом створення їм якісної інфраструктури для
зан ять фізичною культурою та спортом.
смт Турбів та навколишні села Липовецького району
Функціонування смт Турбів, як центра майбутньої об'єднаної територіальної
громади потребує і наявності в ньому відповідної спортивної інфраструктури,
адж е саме зан яття фізичною культурою та спортом є головною передумовою
для формування фізично здорового населення. Вирішити це можна шляхом
створення багатоцільового спортивного центру на базі колишньої житлової
будівлі.
Створення якісно нових умов для занять фізичною культурою та спортом, а
отже, для формування здорового населення;
облаштовання спортивними та ігровими майданчиками території школи і
дитсадка розташованих поряд;
поліпшення благоустрою в смт Турбів
Перепрофілювання житлового будинку під спортивні побутові приміщення,
облаш тування спортивних майданчиків
До (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
2020
і
Разом
2018
І
20 19
0
і
3441,4
3441,4
!
0
Державний бюджет (ДФРР) - 3097,3 тис. грн.
місцевий бюджет - 344,1 тис. грн.
Турбівська селищна рада та Турбівський ККП

Коментарі:

113
Гт ппт р ? ія

п р р іп и п л н н п ? п

ппчянт т г Я ін ш ш ь ,кп їп Л а п гт і —П л п и

прпл

ііт ііїн п 2П1Я-7П2П

пп

Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Цілі п роекту:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її зм істу, гармонізація освіти з
реальним сектором економіки
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.4.7. Р еко н стр укц ія спортивно-оздоровчого з а к л а д у "Юність" по вул.
К и ївська, 15, м. Ж меринка
Пропагування здорового способу ж иття та популяризація спорту. Завданням
проекту є: проведення реконструкції оздоровчо-спортивного закладу “Юність" з
впровадженням сучасного ресурсо- та енергозберігаючого обладнання.

Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

м. Жмеринка та села Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво,
Шаргород

Стислий опис
п роекту:

Будівля спортивно-оздоровчого закладу експлуатувалась довготривалий період
без капітального ремонту, почалося протікання покрівлі, в результаті почалась
корозія металевих основ. Вийшла з ладу система дезинфекції води, вода
ф ільтрувалась хлорними засобами, що за сучасними вимогами не допустимо, і
відновленню не підлягає. Система циркуляції та переливу води басейну давно
відпрацювала свої терміни і вваж ається не ефективною. В зимовий період після
3 - 5 хвилин роботи системи вентиляції в приміщені ставало холодно і систему
вимикали. Як наслідок відсутності ефективної вентиляції, в приміщені чаші
басейну, де вода досягала температури близько 27 градусів, утворю валась пара,
я к а спричиняла руйнацію будівлі. Головним чином, повністю порушилась
гідроізоляція стін та стелі і за висновками Вінницької обласної асоціації
спеціалістів з охорони праці ТОВ "АС ПО-ЛТД" експлуатувати басейн в таком у
стані стало небезпечно.

О чікувані
р езультати :

В результаті впровадження проекту буде відновлений басейн, тренувальні та
тренажерні зали, душ еві та роздягальні. Надання якісних послуг отримає 40,5
тис. населення, завдяки відновленню оздоровчого закл аду буде оздоровлено
5500 чоловік, щороку будуть отримувати перші навики плавання 1500 дітей,
завдяки плаванню якісно покращать підготовку 380 юнаків, які будуть
проходити службу у Збройних Силах України.

Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
п роекту:

Реконструкція спортивно-оздоровчого закл аду "Юність"
До (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
2020
j
Разом
2018
І
20 19
0
І
7022,3
7022,3
І
0
Держбюджет (ДФРР) - 3525,0 тис. грн.
Місцевий бюджет - 3497,2
виконавчий комітет Жмеринської міської ради здійснює контроль за
виконанням проекту;
управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради
контроль т а моніторинг виконання проекту;
міське комунальне підприємство "Енергоресурс" здійснює виконання заходів
передбачених проектом.

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:
Т ери торія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
п роекту:
К оментарі:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуговування
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.1. Р еко н стр укц ія ванн и х к ім н ат т а сан в узл ів в ж и тл о ви х к ім н атах
Вінницького б уд и н ку-ін тер н ату гер іатри чн ого профілю по
вул..Х м ельни цьке ш осе, 106 в м.Вінниці
Проект реалізується з метою створення належних умов перебування,
покращення якості надання соціальних послуг Вінницьким будинкомінтернатом геріатричного профілю.
Вінницька область

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект - незадовільні
умови, в яких на сьогоднішній день проживають мешканці будинку-інтернату,
оскільки санітарно-гігієнічні кімнати потребують терміново ремонтних робіт.
Планується проведення ремонту 82 санвузлів, 8 ванних кімнат.
п окращ ен н я ум ов п рож и ван н я м еш кан ц ів устан о ви ;
ви р іш ен н я соціально-побутових проблем т а п ід ви щ ен н я р івн я комф орту
при н ад ан н і соц іальн их послуг;
заб езп еч ен н я відп о відн о сті В інницького б уд и н к у-ін тер н ату гер іатри чн ого
профілю дію чим сан ітарн о-гігієн ічн и м ви м огам .
Здійснення комплексу будівельних робіт санітарно-гігієнічних кімнат згідно із
розробленою проектно-кошторисною документацією. Облаштування теплих
неслизьких підлог сучасними матеріалами, встановлення душових та ванн,
встановлення поручнів використання сучасних технологій, якісних матеріалів
та обладнання
До (м ісяц ь / р ік): 09.2019 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
2020
Разом"
2018
і
20 19
0
І
6
2 91,1
3200
І
3091,1
Обласний бюджет
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник
ПКД розроблено, проект реалізується і потребує заверш ення
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Цілі проекту:
Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
проекту:
О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
проекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
проекту:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуговування
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.2. Р еко н стр укц ія ж итлового ко р п усу №2 Л ади ж и н ського д и тячого
б уд и н к у-ін тер н ату по вул . Щорса, 1А в с. З аозерн е Т ульчи н ського рай он у
Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів
Ладижинський дитячий будинок інтернат
Проектом передбачається утеплення покрівлі і фасадів житлового корпусу №2
- створення у закладі необхідного температурного режиму
- економія енергоносіїв на 30%
Здійснення комплексу будівельних робіт утеплення покрівлі і фасадів
житлового корпусу №2
До (м ісяц ь / р ік): 10.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 05.2018 р.
2018
20 19
2020
Разом
0
!
1477,3
1477,3
|
0
Обласний бюджет
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
- замовник
Ладижинський дитячий будинок-інтернат - балансоутримувач

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
проекту:
О чікувані
резул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії
5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання т а у закладах соціального
обслуго вуван ня
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.3. Р еко н стр укц ія ж и тлового ко р п усу №3 Л ади ж и н ського д и тяч о го
б уд и н к у-ін тер н ату по в ул . Щорса, 1А в с. З аозерн е Т ульчи н ського рай он у
Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів
Ладижинський дитячий будинок інтернат
Проектом передбачається утеплення покрівлі і фасадів житлового корпусу №3
- створення у закладі необхідного температурного режиму
- економія енергоносіїв на 30%
Здійснення комплексу будівельних робіт утеплення покрівлі і фасадів
житлового корпусу №3
3 (м ісяц ь / р ік): 05.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 10.2018 р.
2018
І
2019
2020
|
Разом
1 4 54 ,3
і
0
0
І
1454,3
Обласний бюджет
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник
Ладижинський дитячий будинок-інтернат - балансоутримувач

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ериторія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
проекту:
Період здійсн ен н я:
П риблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуговування
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.4. С творення груп р о зви тку т а соц іальн ої ак ти вн о сті лю дей поваж ного
в ік у т а лю дей з ін валідн істю у сіл ьськ ій м ісц евості
Проект реалізується з метою реінтеграція людей поважного віку та людей з
інвалідністю до активного способу ж иття
Вінницька область

Проект: «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного
віку та людей з інвалідністю в сільській місцевості» спрямований на
підвищення стандартів ж иття людей в сільській місцевості, а також на
розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з
урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб т а осіб, що проживають
одні, ветеранів війни та праці, людей інвалідністю, що чітко зазначено в
завданнях Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердж еної постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№ 385, плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821.
- розвиток творчої активності людей старшого віку та дорослих осіб з
інвалідністю ;
- підтримка діяльності т а соціальної включеності вищезазначеної категорії
населення;
- зниження психоемоційного напруження пов'язаного з виходом на пенсію,
набуттям інвалідності чи зниженням працездатності;
- формування навичок ведення здорового способу ж иття людей з інвалідністю
та осіб поважного віку з урахуванням загального стану здоров’я;
- показ виїзних кіносеансів у населених пунктах, в том у числі віддалених.
Здійснення закупівлі обладнання, витратних матеріалів
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
2018
і
20 19
2020
|
Разом
4 7 6 8,9
І
0
0
!
4 768,9
197 960 грн за рахунок коштів місцевих бю джетів та 4 5 7 1 0 2 3 грн за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського союзу.
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації,
Територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг)

К оментарі:
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Цілі п роекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :

5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуго ву вання
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.5. Центр допом оги ж ін к ам , п остраж дал и м в ід н аси л ьства
Удосконалення системи надання допомоги особам, я к і постраждали від
домашнього насильства
Вінницька область

Проект спрямований на відкриття Центру допомоги жінкам, постраждалим від
насильства, забезпечення потреб найбільш вразливих категорій жінок,
розбудову спроможності місцевих надавачів послуг (правового захисту,
психосоціальної підтримки, медичної допомоги), розширення можливостей
реагування на випадки тендерно зумовленого насильства.
Створення безпечних місць з тимчасовим проживанням та надання захисту
жінкам, постраждалим від тендерно зумовленого насильства (кількість місць)
Надання комплексної, в тому числі соціально-психологічної, медичної та
правової допомоги жінкам, постраждалим від тендерно зумовленого насильства

(кількість послуг)

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

Забезпечення ефективної взаємодії суб'єктів, я к і здійснюють заходи щодо
запобігання т а протидії домашньому (кількість звернень)
Виділення приміщення або частини приміщення для розміщення Центру
допомоги жінкам, постраждалим від насильства;
проведення поточного ремонту приміщення;
закуп івля необхідного обладнання для облаш тування центру;
утримання та забезпечення функціонування центру;
забезпечення методичної підтримки.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
2020
|
Разом
2018
1
20 19
2 1 8 3 ,9
|
57 34 ,4
1 6 5 1 ,4
1
1899,1
Фінансова підтримка Фонду народонаселення ООН в Україні та місцевий
бюджет
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Фонд народонаселення ООН в Україні
Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Інші джерела

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:
Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
проекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту* тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуго вування
6.1, Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.6. К ап італьн и й рем он т д ах у, ган к у, утеп л ен н я ф асаду ж итлового
ко р п усу С три ж авського ди тячого б уд и н к у - ін т ер н ату, вул .
Н овосільська,39, смт. С три ж авка
Головною метою проекту є покращення умов проживання 155 дітей з інвалідністю.
Основними завданнями є:
Проведення капітального ремонту даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу
Стрижавського дитячого будинку - інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка,
Вінницької області
Вінницька область

Проблема проекту полягає в:
• Низькому температурному режимі у житловому корпусі (14 градусів по Цельсію)
• збільшення показника захворюваності підопічних
• низький рівень енергоефективності
- підняття рівня енергоефективності (економія коштів на придбання теплової енергії
25% в рік - 715 тис. грн. за три роки після реалізації проекту;
- підняття температурного режиму в житловому корпусі до 18-20 градусів, що дасть
можливість створити комфортні та безпечні умови для життя і здоров'я всіх
вихованців відповідно до санітарних норм,
- зменшення захворюваності підопічних на 15 % в рік
- капітальний ремонт покрівлі, навісів, козирків;
- електромонтажні роботи;
- капітальний ремонт входу у підвал та головного входу;
- утеплення фасаду житлового корпусу.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2018
2019
2020
1
Р азом

5 015,8

1

0

0

і

5 015,8

Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 4514,215 тис. грн. та співфінансування
обласного бюджету у сумі 501,579 тис. грн.
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Стрижавський
дитячий будинок - інтернат, підрядна організація

Коментарі:
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Цілі п роекту:
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п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
проекту:

Коментарі:

5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям
населення області за місцем проживання та у закладах соціального
обслуговування
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.5.7. Реконструкція І поверху приміщень Вінницького обласного центру
реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця
Відповідність соціальних послуг міжнародним стандартам та ратифікованому
міжнародному законодавству. Підвищення якості надання соціальних послуг особам, які
мають потреби та перебувають у складних життєвих ситуаціях, що сприятиме
якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності. Можливість
охоплення соціальними послугами одразу декількох категорій населення, а саме:
постраждалих від насильства в сім’ї, постраждалих від торгівлі людьми, внутрішньопереміщених осіб, пенсіонерів, інвалідів, бездомних та звільнених з місць позбавлення
волі
Вінницька область

У 2011 році Україна стала 17 державою, яка підписала Конвенцію Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок, домашньому насильству та боротьбу з цими
явищами (Стамбульська Конвенція). Ст.23 Конвенції вимагає створення притулків у
місцях легко доступних для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Відповідно
до рекомендації експертів Ради Європи притулки мають створюватися з розрахунку
один притулок на 10,0 тис. осіб. Створення у Вінницькій області комплексного центру
надання соціальних послуг дасть змогу чітко визначити групи населення, для яких
найбільш гострими є ті чи інші проблеми. Підвищити ефективність заходів з реалізації
державної політики в різних сферах, ефективність використання державних коштів та
якість надання послуг населенню
Втілення проекту дасть змогу забезпечити якісними соціальними послугами до 5 тис.
осіб щорічно, в тому числі тимчасовим проживанням одночасно до ЗОосіб. В створеній
установі можливе одночасне надання соціальних послуг декільком вразливим групам
населення
Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції І поверху приміщень
Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян згідно із розробленою
ПКД для створення обласного комплексного центру надання соціальних послуг
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2018
2 0 19
2020
1
Разом
0
1
3679,3
3679,3
о
Державний бюджет (ДФРР) - 3344,0 тисгрн.
місцевий бюджет - 335,3 тис. грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
здійснює функції замовника і розпорядника коштів нижчого рівня.
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації здійснює
організацій но-методичне супроводження проекту.
Інвестиційний Проект «Реконструкція І поверху приміщень Вінницького обласного
центру реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 206 в смт Вороновиця
Вінницької області є складовою частиною більш масштабного проекту створення
«Обласного комплексного центру надання соціальних послуг» шляхом перетворення
обласної комунальної установи «Вінницький обласний центр реінтеграції бездомних
громадян».
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Номер і н азва
зав д ан н я:

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг

Н азва п роекту:

4.6.1. К ап італьн и й рем о н т дорож нього п о кр и ття по вул и ц і В атутін а в
м .Іллін ці Ілл ін ец ького рай он у
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку
автомобільних доріг загального користування, я к складової частини
економіки району та поліпшення соціального стану і рівня ж иття населення.
Іллінецька міська рада

Цілі п роекту:
Т ериторія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Розвиток населеного пункту включає в себе створення безпечних умов для
руху транспорту та пішоходів. Імідж кожного міста та села визначається
станом об'єктів благоустрою, у том у числі станом автомобільних доріг
загального користування. Задовільний технічний стан дорожнього покриття є
важливою складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста
або населеного пункту.
Також вулиця з'єднує мікрорайон Варварівка з Центральним ринком та
автовокзалом. На вулиці розміщений ДНЗ «Колосок». Наявний стан не
відповідає технічним вимогам та безпеці дорожнього руху, знаходиться в
незадовільному, аварійному стані і потребує капітального ремонту. Дорога є
комунальною власністю Іллінецької міської об'єднаної територіальної
громади. Проект має завдання укласти асфальтобетонне покриття по вулиці
Ватутіна в м.Іллінці Іллінецького району довжиною 1500 м шириною 5 м.п. з
метою підвищення експлуатаційної характеристики дороги та безпеки
дорожнього руху
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по по вулиці Ватутіна в
м.Іллінці Іллінецького району довжиною 1500 м шириною 5 м.п.

Перелік заходів проекту:

Ключові заходи
п роекту:

Період здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
проекту:

Капітальний ремонт проїзної частини розрахунковою шириною 5 м.п.;
довжиною 1500 м.п.:
- зрізання нерівностей та нашарувань грунту з застосуванням автогрейдерів
глибиною до 250 мм;
- улаш тування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву
гранітного;
- улаш тування одношарових основ товщиною 12 см;
- розігрівання бітуму в котлах;
- розливання вяжучих матеріалів;
- влаш тування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних
сумішей;
До (м ісяц ь / р ік і: 11.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
2020
І
Разом
2018
1
2019
0
і
2625
2625
і
0
2362 тис. грн. із державного бюджету, 263 тис. грн. із місцевого бюджету.

Іллінецька міська рада

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Ц ілі п роекту:
Територія, н а я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг
4.6.2. К ап італьн и й рем он т дорож нього п о кр и ття по в ул и ц і В елика
Г оли ц ька в м. Іллінці, Іллінецького рай он у
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку
автомобільних доріг загального користування, я к складової частини економіки
району т а поліпшення соціального стану і рівня ж иття населення
Іллінецька міська ОТГ, 530 мешканців во вулиці Велика Голицька, 12 тисяч
ж ителів міста Іллінці
Розвиток населеного пункту включає в себе створення безпечних умов для руху
транспорту т а пішоходів. Імідж кожного міста та села визначається станом
об'єктів благоустрою, у том у числі станом автомобільних доріг загального
користування. Задовільний технічний стан дорожнього покриття є важливою
складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або
населеного пункту.
Також вулиця з'єднує мікрорайон Голики з вулицею Незалежності. На вулиці
розміщений ДНЗ «М алятко», встановлено освітлення, але існуюче дорожнє
покриття - грунтощебеневе. Його наявний стан не відповідає технічним
вимогам т а безпеці дорожнього руху, знаходиться в незадовільному, аварійному
стані і потребує капітального ремонту. Дорога по вул. Велика Голицька є
комунальною власністю Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади.
Проект має завдання укласти асфальтобетонне покриття по вулиці Велика
Голицька в місті Іллінці довжиною 1750 м шириною 5 м.п. з метою підвищення
експлуатаційної характеристики дороги та безпеки дорожнього руху
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика
Голицька в м. Іллінці довжиною 1750 м шириною 5 м.п.

Перелік заходів проекту:

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
п роекту:

Капітальний ремонт проїзної частини розрахунковою шириною 5 м.п.;
довжиною 1750 м.п.:
- зрізання нерівностей т а нашарувань грунту з застосуванням автогрейдерів
глибиною до 250 мм;
- улаш тування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву
гранітного;
- улаш тування одношарових основ товщиною 12 см;
- розігрівання бітум у в котлах;
- розливання вяжучих матеріалів;
- влаш тування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
До (м ісяц ь / р ік): 11.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
2020
|
Разом
2018
1
2019
0
3062,5
3 0 62 ,5
І
0
2755,5 тис. грн. із державного бюджету, 307 тис. грн. із місцевого бюджету.
Іллінецька м іська рада
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі проекту:
Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг
4.6.3. К ап італьн ий рем о н т дорож нього п о кр и ття по вул и ц і Ц ентральна в с.
Я к у б ів к а Ілл ін ец ько ї м іськ о ї ОТГ
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку
автомобільних доріг загального користування, я к складової частини економіки
району та поліпшення соціального стану і рівня ж и ття населення
Іллінецька міська ОТГ, Якубівська громада

Розвиток населеного пункту включає в себе створення безпечних умов для руху
транспорту та пішоходів. Імідж кожного міста та села визначається станом
об'єктів благоустрою, у тому числі станом автомобільних доріг загального
користування. Задовільний технічний стан дорожнього покриття є важливою
складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або
населеного пункту.
Також вулиця виходить на автомобільну дорогу Іллінці - Немирів, що є єдиним
сполученням для ж ителів Якубівської громади. Наявний стан не відповідає
технічним вимогам та безпеці дорожнього руху, знаходиться в незадовільному,
аварійному стані і потребує капітального ремонту. Дорога є комунальною
власністю Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади. Проект має
завдання укласти асфальтобетонне покриття по вулиці Центральна в
с.Якубівка Іллінецької міської ОТГ довжиною 1557 м шириною 6 м.п. з метою
підвищення експлуатаційної характеристики дороги т а безпеки дорожнього
руху
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в
с.Якубівка Іллінецької міської ОТГ довжиною 1557 м шириною 6 м.п..

Перелік заходів проекту:

Ключові заходи
п роекту:

Період здійсн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

Капітальний ремонт проїзної частини розрахунковою шириною 6 м.п.;
довжиною 1557 м.п.:
- зрізання нерівностей та нашарувань грунту з застосуванням автогрейдерів
глибиною до 250 мм;
- улаш тування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву
гранітного;
- улаш тування одношарових основ товщиною 12 см;
- розігрівання бітуму в котлах;
- розливання вяжучих матеріалів;
* влаш тування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей;
До Гм ісяць/рік): 11.2019 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2019 р.
Разом
2018
!
2 0 19
2020
3270
0
0
І
32 70
2943 тис. грн. із державного бюджету, 327 тис. грн. із місцевого бюджету.
Іллінецька міська ОТГ, Якубівська громада

Коментарі:

124
Гт п а т р я ія

прріпнп

пьи прп run au m tev Я ін н іш и к п ї n fin n rm i - П пп и п е п л іч а ч ії u n

nn

Номер і н азва
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6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг

Н азва п роекту:

4.6.4. К ап італьн и й рем о н т дорож нього п о кр и ття по в ул и ц і Соборна в
с.К раснен ьке Ілл ін ец ько ї м ісько ї ОТГ
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку
автомобільних доріг загального користування, я к складової частини економіки
району та поліпшення соціального стану і рівня ж и ття населення
Іллінецька міська ОТГ

Цілі п роекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Розвиток населеного пункту включає в себе створення безпечних умов для руху
транспорту т а пішоходів. Імідж кожного міста та села визначається станом
об'єктів благоустрою, у тому числі станом автомобільних доріг загального
користування. Задовільний технічний стан дорожнього покриття є важливою
складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або
населеного пункту.
На вулиці Соборній розміщені старостат, середня загальноосвітня школа,
дошкільний навчальний заклад, фельдшерсько-акушерський пункт, сільський
Будинок культури, адмінбудівля СТОВ «Нива». Наявний стан не відповідає
технічним вимогам та безпеці дорожнього руху, знаходиться в незадовільному,
аварійному стані і потребує капітального ремонту. Дорога є комунальною
власністю Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади. Проект має
завдання укласти асфальтобетонне покриття по вулиці Соборна в с.Красненьке
Іллінецької міської ОТГ Вінницької області довжиною 2200 м шириною 6 м.п. з
метою підвищення експлуатаційної характеристики дороги та безпеки
дорожнього руху
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по по вулиці Соборна в
с.Красненьке Іллінецької міської ОТГ Вінницької області
2200 м шириною 6 м.п.

Перелік заходів проекту:

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
п роекту:

Капітальний ремонт проїзної частини розрахунковою шириною 6 м.п.;
довжиною 2200 м.п.:
- зрізання нерівностей та нашарувань грунту з застосуванням автогрейдерів
глибиною до 250 мм;
- улаш тування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву
гранітного;
- улаш тування одношарових основ товщиною 12 см;
- розігрівання бітум у в котлах;
- розливання вяжучих матеріалів;
- влаш тування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей;
До (м ісяц ь / р ік): 11.2019 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2019 р.
2020
1
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л:
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1
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4290
3790 тис. грн. із державного бюджету, 500 тис. грн. із місцевого бюджету.
Іллінецька міська ОТГ
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ериторія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг
4.6.5. К ап італьн ий рем о н т дорож нього п о кр и ття автодороги , що з'єдн ує
се л а К раснен ьке - Л.Гора Іллін ец ької м іс ьк о ї ОТГ
Розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку
автомобільних доріг загального користування, я к складової частини економіки
району т а поліпшення соціального стану і рівня ж иття населення.
Іллінецька міська ОТГ

Розвиток населеного пункту включає в себе створення безпечних умов для руху
транспорту та пішоходів. Імідж кожного міста та села визначається станом
об’єктів благоустрою, у тому числі станом автомобільних доріг загального
користування. Задовільний технічний стан дорожнього покриття є важливою
складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або
населеного пункту.
Наявний стан не відповідає технічним вимогам та безпеці дорожнього руху,
знаходиться в незадовільному, аварійному стані і потребує капітального
ремонту. Дорога є комунальною власністю Іллінецької міської об'єднаної
територіальної громади. Єдина автодорога, що з'єднує д ва села. Її ремонт дасть
можливість підвозити 16 дош кільнят в садочок с.Красненьке. Проект має
завдання укласти асфальтобетонне покриття автодороги, що з'єднує села
Красненьке - Л.Гора Іллінецької міської ОТГ Вінницької області довжиною 4500
м шириною 6 м.п. з метою підвищення експлуатаційної характеристики дороги
та безпеки дорожнього руху.
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує
села Красненьке - Л.Гора Іллінецької міської ОТГ Вінницької області 4500 м
шириною 6 м.п.

Перелік заходів проекту:

Ключові заходи
проекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові п отенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
п роекту:

Капітальний ремонт проїзної частини розрахунковою шириною 6 м.п.;
довжиною 4500 м.п.:
- зрізання нерівностей та нашарувань грунту з застосуванням автогрейдерів
глибиною до 250 мм;
- улаш тування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву
гранітного;
- улаш тування одношарових основ товщиною 12 см;
- розігрівання бітум у в котлах;
- розливання вяжучих матеріалів;
- влаш тування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2019 р.
До (м ісяц ь / р ік): 11.2020 р.
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7875 тис. грн. із державного бюджету, 900 тис. грн. із місцевого бюджету.
Іллінецька м іська ОТГ
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Номер і назва
завдання:

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг

Назва проекту:

4.6.6. Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської селищної
об'єднаної територіальної громади

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:
Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
проекту:

Основною ціллю проекту є створення належних умов та поліпшення стандартів
проживання населення у сільських населених пунктах територіальної громади,
покращення сполучення між населеними пунктами, шляхом капітального
ремонту дорожнього покриття.
Села Угарове, Каленівка Оратівської селищної об'єднаної територіальної
громади.
До складу Угарівського старостинського округу Оратівської селищної об'єднаної
територіальної громади входить 3 населених пункти: с. Угарове, с. Березівка, с.
Каленівка. Комунальні дороги по зазначених населених пунктах потребують
капітального ремонту, однак дорожнє покриття від с. Угарове до с. Каленівка,
протяжністю 1,5 км. перебуває у незадовільному стані.
- покращення стандартів проживання населення у сільській місцевості;
- створення належних умов для належного транспортного та пішохідного
сполучення між селами Угарове та Каленівка;
- забезпечення безпечних умов руху транспорту та пішоходів;
- скорочення дисбалансу розвитку сільської т а міської території;
- створення позитивного імідж у Оратівської територіальної громади,
прискорення процесу добровільного приєднання громад району до об'єднаної
селищної територіальної громади.
- проведення закупівель на визначення підрядної організації на виконання робіт;
- проведення робіт із капітального ремонту дорожнього покриття між населеними
пунктами Угарове та Каленівка;
- забезпечення автобусного сполучення між населеними пунктами громади,
створення умов для своєчасного здійснення поїздок населенням до центру
об’єднаної територіальної громади, інших населених пунктів;
- інформування жителів громади про проведення робіт, виконання проекту.
3 (місяць/рік): 06.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 09.2018 р.
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Разом
2000,0

1600.0 тис. грн. із державного бюджету, 200,0 тис. грн. із обласного бюджету,
150.0 тис. грн. із селищного бюджету та 50 тис. грн. із районного бюджету.
Кошти державного бюджету, обласна рада/обласна держ авна адміністрація,
Оратівська районна, селищна рада, суб'єкти підприємницької діяльності.
1. Замовлено виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття.
2. Розроблений проект для участі у можливих вітчизняних
та іноземних грантових конкурсах, програмах т а проектах.
3. Є попередня згода організацій-партнерів про
співфінансування проекту.
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Територія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
проекту:

6.1.11. будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг
4.6.7. К ап італьн ий рем о н т дороги по вул и ц і Б ер езів к а сел а М ахнівка
К озяти н ського рай он у
забезпечення безпеки дорожнього руху.
Махнівської сільської ради

Покриття проїзної частини складається з асфальтобетону. На
асфальтобетонному покритті на всій ділянці вулиці спостерігається просідання,
вибоїни, напливи, нерівність, шелушіння, спотворення поздовжнього та
поперечного профілів. На проектній ділянці вулиці існуючий дорожній одяг
знаходиться у незадовільному стані та не витримує сучасних навантажень, не
задовольняє вимоги щодо міцності конструкції дорожнього одягу. Узбіччя
земляного полотна знижені та знаходяться в незадовільному стані
буде забезпечено можливість мешканцям вулиці Березівка безпечний проїзд
автомобілів швидкої допомоги та пожежної, а також безпечний прохід по
автомобільній дорозі комунальної власності
1. Проведення загальних зборів громади
2. Створення робочої групи проекту
3. Залучення до дольової участі сільськогосподарських господарств
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2018
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2020
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1500,5
місцевий бюджет, дольова участь співучасників проекту
М ахнівська сільська рада, СТОВ «М рія», ФГ «Ніка-Д»,ФГ «Злотий колос»
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:

Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
проекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
6.1.8. будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення
4.6.8. П окращ ення д о ступ у до як іс н о ї питної води м еш кан ц ів с.Дубові
М ахаринці, К озятинського району, В інн и цької області (Б удівн иц тво м ер еж
водо п о стач ан н я по се л у Д убові М ахаринці, К озяти н ського району)
Якісне та безперебійне забезпечення питною водою населення територіальної
громади.В результаті впровадження проекту, мешканці територіальної громади
значно покращать побутові умови життя.Виникне потреба створити
«Комунальне підприємство» при сільській раді, де зменш аться витрати на
енергоносії, зменшиться потреба на певний період в проведенні поточних та
капітальних ремонтів, що значно заощ адить витрати кош тів КП
Дубовомахаринецька територіальна громади села Дубові Махаринці,
Козятинського району, Вінницької області
В селі Дубові Махаринці в останні роки зникає вода з колодязів громадянЛюди
часто шукають води і в інших колодязях по селу, але вода і по інших колодязях
не я кісна,внаслідок чого порушується санітарно-гігієнічні норми та побутове
ж иття мешканців.Будівництво водогону в селі Дубові Махаринці потребують
проводити для централізованого постачання питної води.населення
Реалізація проекту дозволить у повній мірі вирішити проблему якісного,
безперебійного забезпечення питною водою мешканців територіальної громади
в кількості 578 чоловік.Вибрана наболівша проблема принесе покращення
ж иття т а спокою населення територіальної громати, том у що на даний час
спостерігається невдоволення якістю забезпечення питною водою. Значну
користь від впровадження проекту отримають не тільки учні школи,
дош кільнята т а їх батьки, але і всі споживачі питної води
Громада отримає досвід роботи зз інвестиційним проектом.Збір внесків в
співфінансуванням згуртує громаду, підвищить рівень відповідальності.
Реалізація даного проекту буде взірцем спільної роботи громади у вирішенні
власних проблем
До і м ісяц ь/ р ік ): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
2018
2019
. 2 0 2 0
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: РазоМ18 00
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1800
сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні
підприємці
сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФГ, приватні
підприємці
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Ц ілі п роекту:

Т ериторія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Юпочові заходи
п роекту:

Період здійсн ен н я:

Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
6.1.8. будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення
4.6.9. Б удівн иц тво д р уго ї л ін ії напірного к о л е к то р а к а н а л із а ц ії в ід
к ан ал ізац ій н о ї стан ц ії №3 по вул.1 Т р авн я до очисних споруд к ан а л іза ц ії
по в у л . Ф рунзе, 1 3 0 в м. Х мільнику
- покращити якість та збільшити обсяги надання послуг із водопостачання,
- л іквідувати авар ії на напірному колекторі,
- зменшити затрати електроенергії на подачу води, що вплине на зменшення
тарифів,
- стабілізувати соціально - економічний розвиток міста,
- заощ адити кошти населення міста та підприємств,
- покращити екологічний стан в місті курорті державного значення.
м. Хмільник Вінницької обл.

Каналізаційна насосна станція №3 по вул. 1-го Травня була побудована в 1975
році для транспортування побутових стічних вод від населення м. Хмільника,
як е проживає на правому березі р. П. Буг. Стоки перекачую ться по напірному
колектору діаметром 300мм на міські очисні споруди каналізації. Проектна
потужність КНС складає 1,2 тис. м3/добу.
На теперішній час навантаження станції виросло до 7,0 тис.м3/ добу.
Забезпечення такої кількості стічних вод потребує заміни напірних
трубопроводів всередині станції на більший діаметр, а також прокладання
другої лінії напірного колектора з збільшенням діам етра до 400 мм. Через
низьку пропускну здатність напірного колектора він працює при
максимальному навантажені на протязі 25 років і знаходиться в ветхому та
аварійному стані. В період з 01.01.2011 по 01.01.2016 року різко збільшилась
кількість аварій при ліквідац ії яких побутові стоки попадають до ґрунтових вод,
я к і знаходяться на рівні 0,3-3,5 м, напірний колектор місцями прокладено
нижче рівня ґрунтових вод, стоки попадають до р. П. Буг. Через великий опір
напірного колектора на сьогоднішній день для перекачування стоків необхідно
включати в роботу насос підвищеної потужності, що тягн е за собою збільшення
споживання електричної енергії та збільшення тиску до 4 ат. і я к наслідок виникненню пошкоджень напірного колектора. Кількість аварій на напірному
колекторі з року в рік збільш ується, а їх ліквідац ії з кожним разом стають більш
складнішими.
- зниження енерговитрат; - покращення якості послуг водопостачання;
- ліквідац ія аварій на напірному колекторі; - покращиться екологічний стан в
місті курорті державного значення; - покращення морально - психологічного
стану мешканців міста; - стабілізація сталого соціально - економічного розвитку
міста; - заощ адження матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів;
- зниження соціальної напруги.
1.Поширити інформацію про м ету та завдання проекту шляхом проведення
презентації проекту із залученням представників органів влади, ЗМІ та
громадськості.; 2. Оголошення тендерної процедури; 3. Земляні роботи.
4. Закупівля необхідних матеріалів; 5. Будівництво другої лінії напірного
колектора (згідно ПКД); 6. Провести заверш альну прес-конференцію з
висвітленням результатів реалізації проекту.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.

2018

|

2019

1 0 62 6 ,5

]

0

2020 0

Разом
1

10626,5

Державні кошти - 9032,5 тис. грн.
фінансування:
Місцеві кошти - 1594,0 тис. грн.
Ключові потенційні Хмільницька міська рада, ДФРР.
учасники реалізації
проекту:

Д ж ерела

К оментарі:
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Номер і назва
завдання:

Назва проекту:

6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
6.1.8. будівництво, реконструкція, модернізація т а капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та водо від ведення, теплозабезпечення
4.6.10. Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінці ( по
вулицях Морозівська - 2 км, Залізнодорожна - 1 км, Шкільна 0,45 км,
Першотравнева - 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького -

0Д55 км) Іллінецького району

Цілі проекту:

Забезпечення населення якісним водопостачанням, я к складової частини
економіки району та поліпшення соціального стану і рівня ж иття населення.

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Іллінецька міська рада

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Розвиток населеного пункту включає в себе поліпшення соціального стану і
рівня ж иття населення. Імідж кожного міста та села визначається станом
об'єктів благоустрою, у тому числі станом якісного водопостачання населення.
Стале якісн е водопостачання є важливою складовою системи
життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або населеного пункту.
Водогін планується збудувати по 2 мікрорайонам міста: Морозівка і Джупинівка.
Проект має завдання збудувати водогін в м.Іллінці загальною протяжністю 5,355 км (по вулицях Морозівська - 2 км, Залізнодорожна - 1 км. Шкільна 0,45
км, Першотравнева - 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького 0,155 км). Після реалізації проекта дані мережі стануть комунальною власністю
міста і будуть обслуговуватись КП « Іллі н ці водоканал».
Збудовано водогін в м.Іллінці загальною протяжністю - 5,355 км (по вулицях
Морозівська - 2 км, Залізнодорожна - 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького - 0Д 55 км)

Перелік заходів проекту:
Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Коментарі:

Провести земляні роботи (під футляри діаметром 225 см, глибина 1,78 м),
розроблення грунту під траншеї, зачищення дна і стінок, улаш тування піщаної
основи;
- промивання з дезінфекцією трубопроводів;
- укладанн я та монтаж трубопроводів із поліетиленових труб з гідравлічним
випробовуванням;
- улаш тування круглих колодязів;
- встановлення лічильників;
До (місяць/рік): 11.2020 р.
3 (місяць/рік): 03.2018 р.

2018
1466,3

І
1

2019
1437,6

2020

1

Разом

2337,3

!

5241,2

4641,198 тис. грн. із державного бюджету, 600 тис. грн. із місцевого бюджету.
Іллінецька міська рада
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:

Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
резул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л ізац ії
проекту:

4.2.1. реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою
зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013 року) скиду недостатньо
очищених стічних вод
6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
4.6.11. Р еко н стр укц ія очисних споруд в с.Зарванц і по вул . Зарічна, 35
В інн и цького рай он у
Основна ціль проекту - здійснення реконструкції очисних споруд, що
забезпечить:
- стабільне водовідведення стічних вод;
забезпечення безперебійної роботи очисних споруд;
покращення екологічного стану;
попередження виникнення екологічної катастрофи.
Територія Якушинецької об'єднаної територіальної громади, місто Вінниця,
Вінницька область.
Реалізація даного проекту є вкрай важливою для покращення екологічного
стану в населених пунктах та попередження виникнення екологічної
катастрофи.
Застаріла інженерна структура та висока зношеність механізмів очисних споруд
в с.3арванці вимагає невідкладного проведення комплексу робіт з їх
реконструкції.
При реалізації проекту буде забезпечено очищення стічних вод т а покращення
екологічної ситуації в неселених пунктах Вінницького району та м.Вінниці
Проведення комплексу робіт з метою реконструкції очисних споруд.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
2018
!
20 19
8000
і
0

До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2 0 2 0 ...7г.1.|:. \ Разом
0
!
8000

Державний т а місцевий бюджети.
Якуш инецька сільська рада.

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
П риблизна в ар тість
проекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
6.1.8. будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення
4 .6.1 2 . Б удівн и ц тво системи водоп остачан н я д р у га ч е р га с. Ометинці
Н ем ирівський район
Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей
Реформування та розвиток житлово-комунального господарства
Будівництво системи водопостачання
с. Ометинці

619 ж ителів с. Ометинці, я к і зможуть користуватися даним водогоном
1. Будівництво 7.5 км. зовнішніх мереж водопостачання.
2. Забеспечити виконання Програми стратегічного розвитку М ельниківської
сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки з
додаткових джерел фінансування проектів для розвитку громади.
Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський
район Вінницької області
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2 0 19
2018
2020
1
Р азом ..'
0
І
1400.2
1400.2
0
1. Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок кош тів ДФРР, 774.9 тис.
грн
2. Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, 100 тис.
грн
3. Бюджет партнерів 525.3 тис.грн.
Партнери

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Ц ілі п роекту:
Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

Коментарі:

6.1.7. підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли,
на новітні системи водоочисних споруд
6.1.8. будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем
централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення
4.6.13. Б удівн и ц тво м ер еж і водоп остачан н я по в ул и ц ях П одільська,
Суворова, Х мельницького в см т Оратів
Основною ціллю проекту є забезпечення населення, підприємств, організацій
соціально-культурної сфери, суб’єктів підприємницької діяльності якісною
питною водою.
смт Оратів.

Існуюча система водопостачання в селищі міського типу Оратів була збудована
у 60-80-х роках минулого століття. В основному вона охоплює центральну
частину селища, у якій розташовані підприємства, організації, установи, об'єкти
соціальної сфери, багатоквартирні будинки та будинки індивідуального
сектору.
На окраїнах селища жителі використовують воду із громадських та
індивідуальних криниць. Вода у них, на відм іну від водопровідної, є менш
якісною. У літні періоди року трапляю ться непоодинокі випадки коли вода у
колодязях зникала.
Для вирішення питання щодо забезпечення населення ж ителів вулиць
Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів необхідно побудувати
артезіанську свердловину та прокласти 6 км. вуличного водогону.
- забезпечення населення якісною питною водою;
- покращення стандартів проживання населення.
- проведення тендеру на визначення підрядної організації на виконання робіт;
- будівництво мережі водопостачання;
- здача об’єкту в експлуатацію, подання статистичної звітності.
- інформування жителів громади про проведення робіт, виконання проекту.
3 (м ісяц ь / р ік): 06.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 09.2019 р.
2018
1
2019
2020
1
Разом
0
1
1850,0
8 5 0 ,0
1
1000,0
1500.0 тис. грн. із державного бюджету, 150,0 тис. грн. із обласного бюджету,
100.0 тис. грн. із селищного бюджету та 100 тис. грн. із районного бюджету.
Кошти державного бюджету, обласна рада/обласна державна адміністрація,
Оратівська районна, селищна рада, суб'єкти підприємницької діяльності,
громадяни.
1. Замовлено виготовлення ПКД на будівництво водогону.
2. Розроблений проект для участі у можливих вітчизняних
та іноземних грантових конкурсах, програмах т а проектах.
3. Є попередня згода організацій-партнерів про
співфінансування проекту.
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ериторія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
п роекту:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та
їх об'єднань
4.6.14. С талий збалан сован и й соц іальн о-екон ом ічни й р о зви то к сіл Ж адани
т а Сорока Іл л ін ец ько ї м ісько ї ОТГ
Покращення інженерної інфраструктури сіл Жадани та Сорока та створення
комфортного середовища проживання в даних селах.
Іллінецька м іська ОТГ, Села Ж адани, Сорока, Іллінецька міська об'єднана
територіальна громада, Вінницька область
Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока
Іллінецької ОТГ, підвищення рівня привабливості проживання в сільській
місцевості з метою запобігання міграції сільського населення до міст та
зростання народжуваності на селі.
Р е зу л ь т ат 1.1 Водогін зі сталим та якісним постачанням питної води по вул.
Гагаріна, Вишнева, Прибережна.
Р е зу л ь т ат 1.2. Проведений капітальний ремонт доріг по вулицях Гагаріна в с.
Сорока т а вул. Центральна в с. Жадани.
Р е зу л ь т ат 1.3 Освітлення вулиць Козацька, Шевченка, Сонячна в селі Жадани
та вулиць Березинська і Садова в с.Сорока.
Р е зу л ь т ат 1.4 Встановлено модульний спорзал у Ж аданівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Р е зу л ь т ат 1.5 Встановлено ЗО інформаційних дорожних зн аків українською та
англійською мовою в 20 населених пунктах Іллінецької громади.
Р е зу л ь т ат 2.1 Опубліковано 1000 альбомів-путівників українською та
англійською мовами «Подорожуємо Іллінеччиною»
Р е зу л ь т ат 2.2 Знято та трансльовано відеофільм українською та англійською
про Іллінецьку громаду під назвою «Подорожуємо Іллінеччиною».
Р е зу л ь т ат 2.3. Проведено фестиваль оркестрів духової музики та вокальноінструментальних ансамблів «Зустріч над Собом».
Р е зу л ь т ат 2.2 Знято та трансльовано відеофільм українською та англійською
про Іллінецьку громаду під назвою «Подорожуємо Іллінеччиною».
Р е зу л ь т ат 2.3. Проведено фестиваль оркестрів духової музики та вокальноінструментальних ансамблів «Зустріч над Собом».
1. Будівництво водогону по вул. Гагаріна, Вишнева, Прибережна.
2. Капітальний ремонт доріг по вулицях Гагаріна в с. Сорока, вул. Центральна в
с. Жадани
3. Проведення капітального ремонту вуличного освітлення вулиць Козацька,
Шевченка, Сонячна в селі Жадани т а вулиць Березинська і Садова в с.Сорока
4. Встановлення модульної спортивної зали у Ж аданівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
5. Встановлення інформаційних дорожних зн аків українською та англійською
мовою в 20 населених пунктах Іллінецької громади.
6. Розробка т а публікація альбомів-путівників «Подорожуємо Іллінеччиною»
7. Зйомка та трансляція відеофільму про Іллінеччину.
8. Проведення фестивалю оркестрів духової музики та вокальноінструментальних ансамблів «Зустріч над Собом» в селі Сорока.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2019 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
Разом
2020
2019
1 1 40 0
0
9500
І
1900
9924 тис. грн. із державного бюджету, 1457 тис. грн. із місцевого бюджету.
Вінницька обласна держ авна адміністрація, Іллінецька районна державна
адміністрація, Іллінецька міська рада
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Номер і назва
завдання:

6.1.4. створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вуличношляхової, пішохідної та вело-віз кової мережі умов для зручного і безпечного
переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними
можливостями)

Назва проекту:

4..6.15. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Парпурівці та
с.Майдан-Чапельський Хижинецької сільської ради Сокиринецької
об'єднаної територіальної громади Вінницького району

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Підвищення якості ж иття та створення комфортних ум ов проживання
населення сіл Парпурівці т а Майдан-Чапельський шляхом забезпечення
належного вуличного освітлення.
С.Парпурівці, с.Майдан-Чапельський, Сокиринецька об’єднана територіальна
громада
Основна проблема, на вирішення якої спрямовано даний проект - це відсутність
вуличного освітлення в с.Парпурівці та Майдан-Чапельський. Капітальний ремонт
мережі вуличного освітлення дозволить підвищити рівень безпеки населення,
наблизить умови проживання в сільській місцевості до сучасних соціальноекономічних та екологічних стандартів надання комунальних послуг. Реалізація
проекту матиме економічний, соціальний та екологічний ефект. Завданнями проекту
з капітального ремонту мереж вуличного освітлення є введення в експлуатацію
близько 20 км системи вуличного освітлення в с.Парпурівці та Майдан-Чапельський;
надання якісних комунальних послуг з вуличного освітлення; розбудова комунальної
інфраструктури; створення комфортних умов проживання для 1000 мешканців с.
Парпурівці та Майдан-Чапельський та Сокиринецької ОТГ в цілому; зменшення
соціальної напруги в селі; підвищення безпеки місцевого населення, безпеки
дорожнього руху, зменшення травматизму; підвищення рівня громадянської
свідомості, профілактика злочинності, в тому числі підліткової; ефективне
використання бюджетних коштів на вуличне освітлення за умови впровадження
енергоефективних технологій освітлення та обліку; покращення благоустрою села;
екологічний ефект від зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище від
постійної утилізації ламп з коротким терміном експлуатації.
Облаштування системи вуличного освітлення с.Парпурівці та Майдан-Чапельський
Встановлення необхідної кількості опор
Проведення близько 20 км повітряних ліній
Встановлення енергоощадних світильників та ламп
Досягнення освітлення 100% території сіл Парпурівці, Майдан-Чапельський та всієї
Сокиринецької ОТГ
Монтаж системи освітлення
Прийняття системи вуличного освітлення на баланс сільради
До (місяць/рік): 10.2019 р.
3 (місяць/рік): 07.2019 р.
;°=*>П1Я
І
9Л1й
Разом
2020

Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
2000
проекту, тис. грн.
0
0
і
20 00
Державний бюджет, місцевий бюджет Хижинецької сільської ради
Джерела
фінансування:
Ключові потенційні Учасники реалізації проекту визначатимуться за результатами тендерів
учасники реалізації
проекту:
Виконання проекту дозволить забезпечити вуличним освітленням 100%
населення Сокиринецької ОТГ
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі п роекту:

Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та
їх об'єднань
4.6.16. ЦНАП в С туден ян ській об'єднаній тер и то р іал ь н ій гр о м ад і - ш лях до
н ової я к о с т і ж и т т я
Забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»
щодо підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і
юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та
зручності для суб'єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів
та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання.
Студенянська об'єднана територіальна громада

Стислий опис
п роекту:

Створений в адміністративному центрі с. Студена об'єднаної територіальної
громади центр надання адміністративних послуг розміщений в одній кімнаті
приміщення адміністративної будівлі сільської ради, в якій обладнано лише 3
робочих місця. В цьому ж приміщенні проводяться сесії Студенянської сільської
ради, чисельні комісії та наради. В приміщенні недостатньо вільного місця для
щоденного приймання відвідувачів та одержувачів адміністративних послуг,
повністю відсутня зона очікування, а зона обслуговування не в змозі розмістити
достатньої кількості адміністраторів для надання в одному приміщенні всього
спектру послуг державного сектору, а отже можливості виконання делегованих
державою органам місцевого самоврядування повноважень з питань
організаційного забезпечення надання адміністративних послуг через центри
надання адміністративних послуг, перелік яких визначено розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014.
Недостатня площа приміщення ЦНАП стримує його розвиток. Проблемними
питаннями залишаються відсутність приміщення для очікування та надання
супутніх послуг (виготовлення копій документів, фотографування, надання
банківських послуг). Поліпшення потребує інформаційний супровід діяльності
ЦНАП (розміщення інформаційних стендів, терміналу).
Крім цього, відсутня можливість для облаш тування автостоянки для
автомобілів відвідувачів. Отже, надання адміністративних послуг
характеризується проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що
створюють труднощі для суб’єктів звернень, соціальну напругу та
невдоволення населення.
Основним завданням, яке повинен вирішити проект, є максимальна
концентрація в одному місці суб'єктів надання адміністративних послуг (орган
місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до
закону надавати адміністративні послуги).

О чікувані
р езул ьтати :

Створення належних умов для функціонування ЦНАП Студенянської сільської
ради; обладнання додатково 4 робочих місць для працівників ЦНАП;
скорочення термінів надання адміністративних послуг; покращення
доступності т а якості надання адміністративних послуг; підвищення
продуктивності праці адміністраторів ЦНАП; збільшення пропускної здатності
ЦНАП впродовж одного робочого дня фізичних та юридичних осіб, які
звертаю ться за отриманням адміністративних послуг; зменшення кількості
скарг від населення, завдяки покращенню якості надання адміністративних
послуг

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:

Виготовлення проектно-кошторисної документації;
капітальний ремонт приміщення по вулиці Соборна, 29 А с. Студена
Піщанського району Вінницької області загальною площею; придбання
програмного забезпечення;
придбання меблів для облаштування робочих місць адміністраторів; придбання
комп'ютерної техніки;
облаш тування території біля будівлі; підвищення поінформованості населення
про реформування системи надання адміністративних послуг; дослідження
доступності та якості надання адміністративних послуг
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
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Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

2020
1 3 80 ,0
!
0
0
ДФРР - 1242 тис. грн., місцевий бюджет - 138,0 тис. грн.

|
|

Разом
1380,0

Студенянська сільська рада
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вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та
їх об'єднань
4.6.17. С творення зони від п о ч и н ку в ад м ін істр ати в н о м у ц ентрі с. С тудена
Створити зону відпочинку в селі Студена шляхом будівництва доріжок,
встановлення лавок, урн, паркових світильників
Студенянська об'єднана територіальна громада

В центрі села Студена розміщений парк площею 0,4 га. Поблизу парку розміщені
заклади соціальної сфери: навчальні заклади, заклади культури; заклади
торгівлі т а громадського харчування. В селі Студена відсутня облаштована зона
відпочинку. При розробленні проекту Стратегії розвитку ОТГ на 2018-2025 роки
проведено анкетування. Жителі села висловили побажання щодо створення
зони відпочинку.
Благоустрій території парку з метою створення умов відпочинку для сільського
населення
Написання проекту; участь у конкурсах; реалізація заходів проекту:
виготовлення проектно-кошторисиої документації, будівництво доріжок,
встановлення лавок, урн та паркових світильників; моніторинг результатів
проекту.
3 [м ісяц ь / р ік ): 04.2019 р.
До (м ісяц ь / р ік і: 08.2019 р.
2018
|
2019
2020
і
Разом
0
І
300,0
0
1
300,0
Місцевий бюджет - 300,0 тис. грн.
Студенянська сільська рада

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Ц ілі п роекту:
Т ериторія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
проекту:
П еріод здійсн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
проекту:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та
їх об'єднань
4 .6.18. С творення ц ен тр у н ад ан н я ад м ін істр ати вн и х п ослуг в Ш пиківській
селищ ній о б'єдн ан ій тер и то р іал ьн ій гр о м ад і
Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній
об'єднаній територіальній громаді
Територія Шпиківської селищної об'єднаної територіальної громади

Тульчинський ЦНАП Тульчинської РДА розміщ ується по вул. Леніна, 65,
відстань до нього ЗО км., тому існує необхідність створення центру надання
адміністративних послуг в Шпиківській селищній ОТГ
Реалізація проекту підвищить якість надання адміністративних послуг
населенню
Вибір будівлі для створення на його базі ЦНАД
Проведення робіт з облаштування будівлі під ЦНАП
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2019 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020р.
2020
1
Разом
2018
1
20 19
0
500,00
2 0 0 ,0 0
1
700,00
Ш пиківська селищна рада
фонд конкурсу, в яком у буде прийнято участь.
Ш пиківська селищна рада та підрядна організація з якою буде заключено
договір на виконання робіт

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Цілі проекту:
Територія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :

Ключові заходи
п роекту:
Період здійсн ен н я:
П риблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
п роекту:

2.4.1. реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів
6.1.4. створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вуличношляхової, пішохідної та вело-візкової мережі ум ов для зручного і безпечного
переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними
можливостями!
4 .6.19. О світленн я вул и ц ь - б езп ек а і зати ш о к
Забезпечення громадської безпеки. Всеохоплююче впровадження технологій
енергозбереження та використання альтернативних і відновлювальних джерел
енергії.
М ахнівської сільської ради

освітлення вулиць сіл Махнівської сільської ради у вечірній та пічний час.
Відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та
комфортабельності громадян, я к і повертаються в нічний час до своїх
помешкань. Проблема дуж е загострю ється під час пізно-осіннього, зимового і
ранньовесняного періоду, коли працівники повергаю ться з роботи, учні із
зан ять у гуртках, молодь із вечорів відпочинку, мешканці громади з масових
культурних заходів у сільському Будинку культури. Відсутність нічного
освітлення вулиць призводить до збільшення кількості правопорушень і
злочинів, а також завдає моральних та матеріальних збитків.
встановлення мережі освітлення вулиць сіл М ахнівської сільської ради
•встановлення енергоефективттих ламп
•створення комфортних умов безпеки життєдіяльності громадян у темпу пору
доби
•зниження рівня травматизму, ДТП та криміногенної ситуації па даному
відрізку дороги
•посилення співпраці сільської ради та ж ителів громади, зростання їх довіри до
органів місцевого самоврядування усіх рівнів
1. Проведення загальних зборів громади
2. Створення робочої групи проекту
До (м ісяц ь / р ік): 12.2019 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2019 р.
2020
[
Разом
2018
1
20 19
0
|
190,5
0
[
190,5
місцевий бюджет
М ахнівська сільська рата та населення

К оментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:

Цілі проекту:

Територія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
резул ьтати :

2.2.3. Покращення транспортної доступності в межах регіону
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.6.20. В п р о вадж ен н я авто м ати зо ван о ї си стем и збору п лати з а проїзд в
гр о м ад сь к о м у тран сп орті м.Вінниця
В рамках договірних відносин з ЄБРР за участю КП «Вінницякартсервіс»
підписано дві угоди про надання Грантової допомоги фондів ЄС у вигляді
оплати послуг міжнародних консультантів.
МОТТ М акдональд (Великобританія], до 284 тис.евро на 24 міс., забезпечення
підтримки реалізації проекту. Цілі: Сприяння своєчасного т а ефективного
впровадження процесу проектних закупівель, а також допомога КП
«Вінницякартсервіс» у впровадженні автоматизованої системи збору плати за
проїзд в громадському транспорті м. Вінниця, включаючи огляд звітів по
попередній технічній та правовій оцінці, підготовку тендерної документації,
всіх аспектів закупівель, адміністрування контрактів і проведення грошових
виплат.
Сівітта (Литва), РОМ-Інженіринг (Ізраїль), Саєнко-Харенко (Україна), до 288
тис.евро на 24 міс., забезпечення нормативно-правової підтримки. Цілі:
Підтримка м уніципалітету у зміцненні транспортної нормативно-правової
бази, включаючи допомогу у створенні проекту Стратегії для громадського
транспорту, угоди по впровадженню автоматизованої системи збору плати за
проїзд в громадському транспорті м. Вінниця, угод на надання громадських
послуг, договорів по збору оплати за проїзд та нового п акету правил стосовно
пасажирів т а провозу багажу. Також буде здійсню ватися допомога
муніципалітету у підготовці пакету тендерної документації для залучення
приватних перевізників.
м.Вінниця

Діюча система збору оплати проїзду у місті застаріла. Система базується на
паперових квитках та місячних проїзних докум ентах Готівка збирається
кондуктором у салоні транспортного засобу.
Головними недоліками такої системи є великі експлуатаційні витрати - на
організацію збору плати за проїзд та здійснення контролю підприємства за
сплатою проїзду, а також ухиляння пасажирів від сплати за проїзд.
В зв 'я зк у зі значною кількістю пільгових категорій населення неможливо
визначити реальні дані про пасажиропотік, на основі якого формуються тарифи
на проїзд у транспорті.
Наслідком цього є неможливість точного обліку транспортних послуг, що
надаю ться пільговим категоріям пасажирів, та неможливість отримання
детальних статистичних даних про пасажиропотоки для формування
оптимального графіку руху, маршрутів, тощо.
Впровадження нової автоматизованої системи збору плати за проїзд на базі
безконтактних електронних карток дозволить не тільки ідентиф ікувати
кількість перевезених пільговиків, студентів, школярів, а також
використовувати електронні картки в якості ідентиф ікаторів при наданні інших
видів муніципальних послуг.
Проектом також передбачено впровадження системи автоматичного
визначення місцезнаходження транспортного засобу, я к а буде відслідковувати
пересування транспортних засобів, надавати інформацію про графік робочого
часу водія та проходження кілометражу транспорту. Метою даної системи є
більш ефективне керування послугами та можливість для пасажирів в режимі
реального часу отримати інформацію про прибуття транспортного засобу на
зупинку.
Відповідно до попередніх підрахунків, доходи після впровадження систем
автоматичної оплати проїзду та автоматичного визначення місця розташування
транспортного засобу будуть покривати витрати на організацію роботи
транспорту, а також обслуговування та погашення кредиту.
Прямими перевагами від користування вищ евказаними системами буде
збільш ення доходу від продажу квитків, низькі експлуатаційні витрати.
Для громадян впровадження системи дозволить підвищити зручність оплати
проїзду в міському транспорті та отримання соціальних пільг, надасть
можливість відстеж увати рух транспорту в режимі реального часу та обирати
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Ключові заходи
проекту:

Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
п роекту:

К оментарі:

найбільш економічно вигідний вид оплати проїзду для громадян, я к і не мають
права на соціальні пільги.
Для транспортних підприємств впровадження системи дозволить підвищити
економічні показники, автоматизувати фінансовий і статистичний облік,
формувати аналітичну інформацію для оперативного управління, зменшити
недоотриманий дохід на 20%, зменшити на 25% фонд оплати праці,
забезпечити високу культуру обслуговування населення та сприятливі умови
праці робітників.
Для міської влади впровадження системи дозволить збільшити надходження в
бюджет за рахунок збільшення бази оподаткування транспортних підприємств,
вирішити питання справедливого розрахунку величини бюджетних
компенсацій за проїзд пільгових категорій пасажирів
Створити контактно-емісійні центри.
Створити центр обробки даних.
Створити диспетчерський центр.
Створити інформаційно*комунікаційну інфраструктуру.
Запровадити якісн у маркетингову стратегію.
Забезпечити наявність старт-карток у 90% пасажирів, я к результат
маркетингової стратегії.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2018
!
2019
2020
1
Разом
139500
1
1 0 44 0 0
16200
260100
М іська рада; ЄБРР; Гранти ЄС
КП «Вінницякартсервіс», Вінницька міська рада
В рамках консультаційної допомоги з підтримки реалізації проекту наразі
проводиться оцінка Першого етапу тендерного відбору на придбання
обладнання для автоматизованих систем у в громадському транспорті
м.Вінниця у сумі до 8 млн. євро.
В рамках консультаційної допомоги з нормативно-правового забезпечення:
розроблено пакет пропозицій щодо внесення змін до законодавства України у
сфері транспорту. 17.01.2017 року Верховною радою України затверджено
проект ЗУ № 4121, який регулює функціонування автоматизованих систем
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
розроблено пакет пропозицій щодо внесення змін до переліку Постанов КМУ та
надано М іністерству інфраструктури України для приведення у відповідність до
прийнятого Закону України від 17.01.2017 №1812-УІІІ щодо впровадження
автоматизованих систем в транспорті;
розроблено Стратегію розвитку громадського транспорту м. Вінниця - 2030.
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Номер і назва
завдання:

2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та
середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та
їх об'єднань

Назва проекту:

4.6.21. Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру
надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці
Вінницького району

Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме
вплив:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

Внаслідок впровадження проекту будуть досягн уті наступні цілі:
- створення умов для покращення надання адміністративних послуг фізичним
т а юридичним особам;
- спрощення системи отримання дозвільних документів;
- сприяння розвитку малого і середнього підприємництва;
- підвищення якості надання адміністративних послуг меш канцям громади і
області;
- удосконалення взаємодії між органами місцевого самоврядування та
громадянами;
- збільш ення площі приміщень центру надання адміністративних послуг;
- обладнання додаткових робочих місць для розширення сфери надання
адміністративних послуг.
Територія Якушинецької об'єднаної територіальної громади та інших населених
пунктів Вінницької області
На даний час в Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді функціонують
ЦНАП і ДАБІ, я к і тимчасово розміщені в будинку культури у зв'язку з
відсутністю іншого приміщення. Прийом громадян здійснюється в одній
кімнаті, сектор для очікування та сектор інформування розташовані в холі
будівлі, що створює незручності для громадян та не відповідає вимогам
Примірного реглам енту центру надання адміністративних послуг, окрім того в
холі немає вікон, тому він недостатньо освітлений. Увійти в приміщення ЦНАПу
можна через центральний вхід до будинку культури, або через боковий вхід.
Сходи, які розміщені при вході, досить високі та круті, це створює певні
незручності для людей похилого віку та для людей з обмеженими
функціональними можливостями.
Площа приміщень не відповідає нормативним вимогам щодо розташування
робочих місць працівників ЦНАПу. У зв 'язк у з відсутністю належних умов
обладнано лише 5 [п'ять) робочих місць.
На сьогодні виникла необхідність у розширенні видів адміністративних послуг,
я к і можуть надаватися через ЦНАП, зокрема «Оформлення т а видача паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм», що в свою чергу
потребує проведення та підключення волокно-оптичної лін ії зв 'язк у для
підключення до Національної системи конфіденційного зв ’язку.
Також є необхідність у створенні належних санітарно-гігієнічних умов, зокрема
у приміщенні будинку культури, в яком у розташований ЦНАП, відсутній
санвузол (туал ет знаходиться на вулиці).
В ході реалізації проекту з'яви ться можливість організувати простір всередині
приміщення за принципом «open space» - вільного простору без кабінетної
системи. М аксимальне зосередження на постійній основі робочих місць
представників суб'єктів надання адміністративних послуг та адміністраторів
забезпечить оптимізацію при прийомі заявників за принципом «єдиного вікна».
М аксимальна концентрація в одному місці органів виконавчої влади дозволить
підвищити якість надання адміністративних послуг, удосконалить систему
взаєм одії між різними підрозділами суб’єктів надання адміністративних послуг,
здійснити повний контроль за їх адмініструванням, зменшить часові та
грошові витрати суб'єктів звернень, мінімізувати ймовірність корупційних дій
чиновників, що створить злагоджену систему взаєм одії влади, бізнесу і
населення
- Підвищення якості надання адміністративних послуг;
- Удосконалення взаємодії між органами місцевого самоврядування та
громадянами;
- Розширення площі приміщень центру надання адміністративних послуг;
- Обладнання додаткових робочих місць для спеціалістів центру надання
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Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
проекту:

адміністративних послуг;
- Впровадження енерго та ресурсозберігаючих заходів в процесі реконструкції
приміщення;
- Підвищення ефективності роботи адміністраторів центру надання
адміністративних послуг;
- Прискорення, оптимізація та автоматизація процедури подання звернень,
підготовка та видача на основі цих звернень оформлених документів.
- Реконструкція приміщення сільської ради з метою облаш тування в одній з
його частин центру надання адміністративних послуг;
- Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання, водо відведення,
теплопостачання та газопостачання;
- Технологічне обладнання.
3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2018
і
2019
2020
І
Разом
1 1 00 5 ,5
І
0
0
і
11005,5
Державний бюджет, місцевий бюджет.
Якуш инецька сільська рада.

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
проекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:
Період здійсн ен н я:
Приблизна в ар тість
проекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

1.3.11 розробка, схвалення та виконання обласної цільової соціальної програми
«Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки
6.1.1. будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
6.3. Розвиток громадянського суспільства, налагодження ефективної співпраці
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства (1ГС)
4.6.22. С творення В інницького м олодіж ного ц ен тр у «К в а д р а т »
(Р ек о н стр ук ц ія існую чих приміщ ень п ід "М олодіжний центр" з а адресою
м .В інниця, в ул .Т еатр ал ьн а, 15)
Запобігання міграції молоді з регіону, створення спеціалізованого інформаційнокомунікативного кластеру, спрямованого на створення акумуляційної бази для розвитку,
становлення та самореалізації молоді
Вінницька область, 500 тис. осіб різних вікових категорій

5-та частина мешканців м. Вінниця є молодь. Більшість молодих людей не мають чіткого
розуміння з приводу вірності обраної професії, їм складно оцінити свою конкуренто
спроможність на ринку праці та ймовірну можливість розвиватись та
самореалізовуватись на території свого міста, області, країни. На сьогодні ми маємо
сумну статистику, переважна більшість молодих людей, за нагоди, надає перевагу
навчанню за кордоном з метою залишитись там для подальшого працевлаштування.
- Зменшення кількості молоді, яка прагне виїхати за межі міста, області, країни для
працевлаштування та цілковитої еміграції;
- Підвищення рівня патріотизму сучасної молоді;
- Збільшення кількості молоді, яка веде здоровий спосіб життя, популяризує культуру
здоров'я;
- Можливість працевлаштування молоді через взаємодію молодіжного центру з різними
структурами (бізнес, влада).
Показники:
- Кількість реалізованих заходів для молоді, які передбачають інтелектуальний,
моральний, духовний розвиток та самовдосконалення, розкриття творчого потенціалу;
- Кількість молодих людей, які буде працевлаштовано;
- Підвищення рівня патріотичної свідомості.
Виконання будівельних робіт з реконструкції існуючого приміщення для потреб
розміщення молодіжного центру згідно із розробленою проектно-кошторисною
документацією
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2020
!
Разом
2018
1
2019
1000
[
12634,6
10134,6
1
1500
Державний, обласний, місцевий бюджет, інші кошти
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації,
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА, Вінницька міська рада
ПКД розробляється

К оментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:

2.4.1. реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів
6.1.1. будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
4.6.23. Р еко н стр укц ц я ад м ін б уд ів л і із зам іною п о кр івл і т а утеп л ен н я
ф асадів по вул.М онасти рська, 47 в м.Вінниця
Реалізація заходів з енергозбереження, економія коштів для опалення
адмінбудівлі, в якій розміщені структурні підрозділи ОДА

Т ериторія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
п роекту:

А дмінбудівля по вул..Монастирській, 47 побудована ще у 2010 році. На даний
час розроблено ПКД на реконструкцію будівлі із заміною покрівлі та
утепленням фасадів.

О чікувані
р езультати :

Економія бюджетних коштів на 35%

Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. гри.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
проекту:

Здійснення комплексу робіт згідно із розробленою ПКД: зам іна даху на
двоскатний, зам іна покрівлі, здійснення енергозберігаючих заходів, а саме:
утеплення горищного перекриття та фасадів, утеплення фундаментів та ін..
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 10.2018 р.
2018
1
2019
2020
1
Разом
2 8 5 0 ,7
І
0
0
1
2 8 50,7
Кошти обласного бюджету
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник

К оментарі;
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

2.1.1 функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення
центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню і суб’єктам
господарювання
6.1.1. будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
4.6.24. Р естав р ац ія з п ристосуван ням частин и п рим іщ ень п ід "Прозорий
офіс” (л ів а сторона) "Б удинок о рган ізац ій " 1 9 3 6 -1 9 4 0 рр., п а м 'я т к а
ар х іте к ту р и м ісц евого зн ач ен н я (охор.№ 292-М ) з а адресою вул.Соборна, 70
в м Вінниця

Цілі п роекту:

Спрощення процедури надання адміністративних та інших послуг населенню і
суб'єктам господарювання

Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
проекту:

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію на
улаш туван ня центру надання адміністративних послуг обласними установами
та організаціями в адмінприміщенні за адресою вул..Соборна, 70

О чікувані
р езультати :

Спрощення процедури надання адміністративних та інших послуг населенню і
суб'єктам господарювання

Ключові заходи
п роекту:
Період здійсн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
п роекту:

Виконання робіт з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення по вул.
Соборній, 70 в м. Вінниця з пристосуванням частини приміщень під прозорий
офіс
3 (м ісяц ь / р ік): 02.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2020
Разом
2018
і
2 0 19
0
і
5 2 11,9
5 2 1 1 ,9
1
0
Обласний бюджет -5 2 1 1 ,9 тисгрн.
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник

Коментарі:

148
Г т п п т р р ія

прріпиплннпрп

п п іа н т т / Я ін н іш ь к п і п іїл п г т і - П ла н

прпліяпніі

нл 7П1Я-707П пп

Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:
Цілі проекту:
Територія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
Період здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р еа л ізац ії
п роекту:

2.1.1 функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення
центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню і суб'єктам
господарювання
6.1.1. будівництво нових об'єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих
4 .6.25. Р естав р ац ія п ам 'ятк и ар х ітек тур и м ісц евого зн ач ен н я "Будинок
ор ган ізац ій " по вул . Соборній, 7 0 в м. В інниця, (охоронний номер 292-М ] з
п ри стосуван н ям частин и прим іщ ень п ід прозорий офіс
Спрощення процедури надання адміністративних та інших послуг населенню і
суб’єктам господарювання
Вінницька область
На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію на
улаш туван ня центру надання адм іністративних послуг обласними установами
т а організаціям и в адмінприміщ енні за адресою вул..Соборна, 70
Спрощення процедури надання адміністративних т а інших послуг населенню і
суб'єктам господарювання
Виконання робіт з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення по вул.
Соборній, 70 в м. Вінниця з пристосуванням частини приміщень під прозорий
офіс
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 02.2018 р.
2018
!
2 0 19
2020
|
Р азом
4 3 6 0 ,0
І
0
0
|
43 60 ,0
Обласний бюджет - 4360,0 тис.грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації
- замовник

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Цілі проекту:
Т ери торія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод здійсн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

6.1.3. забезпечити у всіх закладах освіти, культури, охорони здоров'я, у
торгівельних центрах, в громадському транспорті, житлових будинках та інших
об’єктах громадського призначення адаптовані для людей з інвалідністю (які
пересуваються на візках, з порушенням зору та слуху) сприятливі умови
ж иттєдіяльності (пандуси, поручні, доступ до електоровимикачів та ін.)
4.6.26. Р естав р ац ія з в л аш туван н ям л іф та "Б удинок о р ган ізац ій 1 9 36 -19 4 0
рр., п а м 'я т к а ар х ітек тур и м ісцевого зн ач ен н я (охор. № 292-м ) з а адресою
вул.Соборна, 70 в м.Вінниця
Забезпечення на об'єкті громадського призначення (у адміністративному
приміщенні за адресою Соборна, 70, в яком у розміщено облдержадміністрацію,
обласну Раду та буде створено «прозорий офіс») адаптованих для людей з
інвалідністю (які пересуваються на візках) сприятливі умови доступу
Вінницька область
На даний час відсутні умови доступу (ліфти) для маломобільннх груп населення,
що пересуваються на візках, в адмінприміщенні за адресою вул..Соборна, 70. В
цій будівлі розміщено обласну державну держадміністрацію , обласну Раду та
буде створено «прозорий офіс») На сьогодні розроблено проектно-кошторисну
документацію на реставрацію з влаш туванням ліфта.
Забезпечення вільного доступу для маломобільннх груп населення в
адмін приміщення
Виконання робіт з влаш тування ліфта (підйомника) в адмінприміщенні по вул.
Соборній, 70 в м. Вінниця
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 06.2018 р.
2018
І
20 19
2020
|
Разом
2 4 62 ,3
І
0
0
1
2462,3
Обласний бюджет - 2462,3 тисгрн.
Департамент будівництва, містобудування т а архітектури облдержадміністрації
- замовник

К оментарі:
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Н азва п роекту:

Цілі проекту:

Т ериторія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езультати :
Юпочові заходи
п роекту:
Період здійсн ен н я:
Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
проекту:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.6.27. К ом плексна п рограм а створен н я т а р о зв и т к у геоінф ормаційної
си стем и уп р ав л ін н я т а м істобудівн ого к а д а с т р у В інн и цької о бл асті на
2 0 1 6 -2 0 2 0 pp.
скорочення витрат часу та ресурсів на отримання відомостей про населені
пункти та інші території;
інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та впровадження
новітніх інформаційних технологій в управлінську діяльн ість у сфері
містобудування, архітектури та кадастру;
спрощення доступу користувачів до інформації про містобудівні умови та
обмеження;
підвищення інвестиційної привабливості регіону
Вінницька область
Оновлення профільного програмного забезпечення Д епартаменту будівництва,
містобудування та архітектури
Якісне покращення швидкості, зручності та якості управлінської роботи у сфері
містобудівного кадастру
оновлення ГІС Сервер версія 6 до GisMapServer версія 7;
оновлення професійна ГІС Карта 2011 версія 11 до GisMapProfessional версія 12;
оновлення Професійного векторизатора “Панорама-редактор" версія 11 до
"Панорама-редактор" версія 12.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 04.2020 р.
20 19
2020
!
Разом
2018
!
76 ,0
j
266,0
90 ,0
1
100,0
Обласний бюджет
Департамент будівництва, містобудування та архітектури
Вінницької обласної державної адміністрації
ТОВ "ГЛОБАЛ ГІС", м. Вінниця

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:

Цілі п роекту:

Територія, н а я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езультати :

6.1.5 підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів
(зонінг, детальні плани територій] та приміської зони;
4.6.28. Р озроблення м істо б удівн о ї д о к ум е н т ац ії
Розроблення (оновлення) містобудівної документації:
внесення змін до Схеми планування території Вінницької області, розробник Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст
"ДІПРОМІСТО" ім. Ю. М. Білоконя, м. Київ, затвердж еної рішенням 18 сесії
Вінницької обласної ради 6 скликання від 08.11.2013 року № 58;
- генеральних планів та планів зонування (зонінгів] територій населених
пунктів;
детальних планів територій в межах та за межами населених пунктів;
схем планування адміністративних районів, їх окремих частин (територій
об’єднаних територіальних громад]
Вінницька область
забезпечення населених пунктів та територій районів (в том у числі - ОТГ]
містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних вимог на
оновленій (актуальній] топогеодезичній основі, а також ведення
містобудівного кадастру області для постійної актуалізац ії та використання
інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території
області та її окремих адміністративно-територіальних одиниць;
створення сприятливого соціально-економічного розвитку регіону;
забезпечення системної реалізації державної регіональної політики;
впровадження нового механізму стимулювання розвитку регіону з врахуванням
державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та
іншому використанні території
створення повноцінного комфортного середовища для проживання та
діяльності населення області;
якісне покращення управлінської діяльності у сфері містобудування;
запровадження автоматизованої системи підтримки прийняття управлінських
рішень;
заверш ення створення єдиної топогеодезичної основи;
розвиток та інтеграція галузевих ГІС т а баз даних; наповнення тематичної
інформаційної бази містобудівного кадастру. Інтеграція з муніципальними ГІС;

Ключові заходи
п роекту:
П еріод зд ій сн ен н я:
П риблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:

3 (м ісяц ь / р ік): 03.2018 р.
2019
2018
200,0
100,0

Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
п роекту:

Департамент будівництва, містобудування та архітектури
Вінницької обласної державної адміністрації
Обласна, районні ради; ради міст обласного т а районного значення, об’єднаних
територіальних громад, міські, селищ міського типу, сільські ради т а їх
виконавчі органи - уповноважені органи містобудування т а архітектури;
районні держ авні адміністрації та їх структурні підрозділи - уповноважені
органи містобудування та архітектури;
Управління спільної комунальної власності територіальних громад області

фінансування розроблення містобудівної документації
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2020
1
Разом
2 0 0 ,0
І
500,0

Обласний бюджет

Коментарі:
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Н азва п роекту:

Цілі п роекту:

Територія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

5.4.6. Збереження та створення історичних та історико-культурних пам'яток,
заповідників обласного т а національного значення, сакрального мистецтва, в
том у числі національних меншин, створення сучасних музейних експозицій
5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризм у
4.7.1. В и готовлен н я проектно-кош торисної д о к у м е н т а ц ії н а ч астко ве
в ід н о вл ен н я м ур ів Б арської ф ортеці XVI ст. (п а м 'я т к а ар х ітек тур и
н ац іон альн ого зн ач ен н я, охоронний номер № 560)., розчищ ення т а
к о н с ер в ац ія п івден н ого м ур у т а п івден но-східн ого б астіон у п ам 'ятк и
Призупинення явищ ерозії та руйнування Барського зам ку;
Розчищення мурів та бастіонів від землі та рослинності;
Виготовлення документації для подальшого часткового відновлення пам'ятки у
наступних роках.
Формування на базі залиш ків фортеці привабливого туристичного об'єкту.
Вінницька область

Стислий опис
п роекту:

Місто Бар має більш ніж 600-літню історію. Барський замок XVI століття основний історичний та культурний об'єкт Барської об'єднаної громади, який
упродовж багатьох років був центром міста. У XIX ст. укріплення були суттєво
розібрані, а на їх місці висаджено міський парк. На сьогодні п ам 'ятка не підлягає
повному відновленню.
Але при цьому окремі мури та бастіони збереглись краще, і при
фрагментарному відновленню можуть слугувати я к база для створення
туристично привабливого об'єкту.
Першим кроком у покращенні туристичного візерунку Бару т а регіону будуть
проектно-виш укувальні роботи з подальшою розробкою науково-проектної
документації на ремонтно-реставраційні роботи на території Барської фортеці.
В рамках даного проекту передбачено також проведення розчищення
південного муру та південно-східного бастіону від см іття, землі та рослинності.
Черговий етап, який буде реалізовано у наступних роках - проведення
будівельно-реставраційних робіт, зокрема розчищення муру т а бастіону,
пониження ґрунтового покриву, зменшення рівня навантаження на аварійні
ділянки. Після завершенні процесу розчищення здійсню ватиметься укріплення
уцілілих фрагментів муру.
Черговий етап роботи за проектом - реставрація втрачених верхніх частин
мурів (парапетів, бійниць та внутрішніх переходів в межах муру). Після
виконання зазначених робіт буде здійснено благоустрій прилеглої території
силами місцевих комунальних організацій та за участі волонтерів під
керівництвом спеціалістів.
Паралельно з відновлювальними роботами буде проведено благоустрій
паркової зони, забезпечення його потрібною інфраструктурою (лавки, ліхтарі
тощо). Відповідно в результаті об'єкт проекту буде не лише збережений як
п ам 'ятка архітектури та містобудування, але буде використовуватись я к місце
відпочинку та громадської активності.

О чікувані
р езул ьтати :

Виготовлено проектно-технічну документацію для часткового відновлення
мурів Барської фортеці.
Розчищено та відновлено фрагмент укріплень.
Проведено масові заходи щодо популяризації фортеці я к туристичного об'єкту.

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:

1. Проведення громадських суботииків щодо розчищення мурів фортеці від
сміття та рослинності;
2. Здійснення проектно-вишуковувальних робіт т а археологічних розкопок на
території південного муру та південно-східного бастіону;
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове відновлення
мурів;
4. Проведення будівельно-реставраційних робіт з укріпленням цілілих
ф рагментів муру;
5. Рестраврація втраченіх верхніх частин мурів;
6. Здійснення робіт з благоустрою прилеглої території.
3 (м ісяц ь / р ік): 04.2018 р.

До (м ісяц ь / р ік): 10.2018 р.
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Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р е а л іза ц ії
п роекту:

2018
1
2019
2020
І
Разом
550
І
0
0
і
550
Обласний бюджет - 300 тис. грн.,
місцевий бюджет - 250 тис. грн.
Барська ОТГ, департамент міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької ОДА
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Номер і н азва
зав д ан н я:

Н азва п роекту:

Ц ілі п роекту:
Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Стислий опис
проекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:

П еріод здій сн ен н я:
П риблизна вар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
проекту:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризм у
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області
4.7.2. Б удівн и ц тво ко м п л ексу д л я утр и м ан н я т а р о звед ен н я д и ки х
червон о кн и ж н и х твар и н в в ід о к р ем л ен о м у п ід р о зд іл і «П одільський
зо о п ар к» В інницького обласного ко м ун альн о го сп ец іалізован ого
л ісогосп одарського п ідп риєм ства «В ін о б л агр о л іс» по вул . Зулінського, 9,
м.Вінниця
Створення належних умов для утримання т а демонстрації ведмедів з
наближенням до міжнародної практики
Вінницька область
На даний час гостро стоїть проблема утримання диких червонокнижних тварин,
зокрема ведмедів. Сьогодні у Подільському зоопарку утрим ується 2 пари
ведм едів в традиційних металевих клітках, накритих даш ками, відсутній барліг
д ля зимової сплячки. Ці умови н авіть теоретично не відповідаю ть світовим
стандартам утримання тварин у неволі, сучасним формам діяльності кращих
зоопарків.
Для вирішення цієї проблеми планується побудувати ведмежий комплекс з
оптимальними площами функціональних зон.
Це дасть можливість забезпечити повноцінний відпочинок людей і домогтися
відтворення тієї фауни, яко ї поменшало в природі Вінниччини
- спорудження нового комплексу вольєрів для ведм едів площею 4064,0 м2;
- створення належних умов для утримання та демонстрації ведмедів;
- збереження т а відтворення тваринного світу;
- просвітницьке значення
Будівництво капітальних споруд згідно із проектно-кошторисною
докум ентацією :
- закритих вольєрів постійного перебування тварин, розрахованих на
чотирьох ведмедів;
- двох відкритих експозиційних вольєрів з басейнами;
- оглядової алеї для відвідувачів
3 f м ісяц ь/ р ік ): 02.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2018 р.
2020
1
Разом
2018
!
20 19
0
1
6581,8
6581,8
І
0
Державний бюджет (ДФРР) - 5981,5тис. грн.,
місцевий бюджет - 600,3 тис. грн.
Департамент будівництва, містобудування та архітектури
облдержадміністрації,
ВП «Подільський зоопарк»

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього тури зм у
4.7.3. П ромоція тради ц ій н и х п р о д уктів В інн и цької о бл асті
Збереження традицій споживання та приготування страв у Вінницькій області.
Розвиток туристичної галузі та підвищення її прибутковості.

Т ериторія, на я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Вінницька область

Приблизна вар тість
п роекту, тис. грн.

Проект передбачає організацію тренінгів (курсів традиційної кулінарії),
підготовку та розповсюдження кулінарних книг, організацію ярм арків та інших
заходів для представлення традиційних видів страв.
Розвиток культури приготування та споживання традиційних страв,
розповсюджених в регіоні.
Розширення регіонального туристичного продукту шляхом включення в нього
низки традиційних страв.
Організація конкурсу з приготування традиційних страв.
Відбір найкращих рецептів.
Організація тренінгів із приготування відібраних страв у 5 містах області.
Створення каталогу традиційних страв та інших продуктів Вінницької області.
Залучення підтримки з боку місцевих компаній харчової промисловості, донорів
і обласного бю джету для підготовки та др уку кулінарних книг та інших
промоційних матеріалів.
Підготовка промоційних матеріалів і організація заходів для рекламування
традиційної кухні та інших продуктів Вінницької області..
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2019 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2018
|
2 0 19
2020
|
Разом
0
|
2 0 00 ,0
2 0 0 0 ,0
І
4 0 0 0 ,0

Д ж ерела
ф інансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові потенційні
учасни ки р еа л іза ц ії
п роекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології т а природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Стислий опис
п роекту:
О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:

Період зд ій сн ен н я:

Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Ц ілі п роекту:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього тури зм у
4.7.4. С творення ун ікал ьн и х тури стичн их п р о д у кт ів з метою зад о во л ен н я
п опи ту ш ироких к атего р ій н асел ен н я
Підвищення питомої ваги туристичної галузі в економіці області.
Популяризація туристичних об’єктів області та збільш ення кількості туристів.

Територія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:

Вінницька область

Стислий опис
п роекту:

Проект передбачає створення організованої мережі для реклами та розвитку
тематичних туристичних маршрутів (релігійного, спортивного, історичного та
культурного) і задоволення існуючого туристичного попиту.

О чікувані
р езул ьтати :

Збільшення кількості туристичних поїздок до Вінницького регіону та доходу від
галузі.

Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.

Оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти.
Визначення туристичних об'єктів, які можуть бути розвинені я к тематичні
туристичні маршрути.
Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло,
ресторани, пункти відпочинку, пам'ятки тощо).
Розробка відібраних туристичних маршрутів - м аркування і облаштування
засобами первинної необхідності (аптечками, мийками тощо).
Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів.
Включення надавачів послуг цих тематичних туристичних марш рутів у
туристичну пропозицію області
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2019 р.
До Гміснць/рік): 12.2020 р.
2018
і
2019
2020
1
Разом
0
1
7000,0
7 0 0 0 ,0
14000,0

Д ж ерела
ф інансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги,
гранти

Ключові потенційні
учасн и ки р е а л ізац ії
п роекту:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницький відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого
самоврядування»

Ключові заходи
п роекту:

Період здій сн ен н я:

К оментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:

Цілі п роекту:

Т ери торія, н а я к у
п р о ект м ати м е
вплив:

Стислий опис
проекту:

О чікувані
резул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:
П еріод здійсн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
п роекту:
К оментарі:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризм у
4.7.5. Р озви ток сіл ьсько го зелен ого тур и зм у
Проведення навчальних заходів в районах області для осіб, які бажають розвивати
сільський зелений туризм із залученням відповідних фахівців та експертів.
Скоординувати діяльність місцевих громад для обслуговування туристичних
маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією. Це, в свою чергу, може збільшити
зайнятість населення в сільському, зеленому туризмі, індивідуальні доходи громадян
та надходження в місцеві бюджети.
Південно-західна та центральна частина Вінницької області

Існує постійно зростаюча потреба в ознайомленні з природою південно-західної та
центральної частини Вінницької області з геологічними,
екологічними та історико-культурними особливостями минулого та
сьогодення. Вона задовольняється індивідуальними поїздками в вищенаведені
місця. Однак туристи часто не мають змоги ні отримати комфортні умови
перебування, ні достатньої інформації про місця, які відвідують. Для
вирішення цих питань необхідне створення туристичної інфраструктури із
залученням місцевих громад та приватних інвесторів.
Підвищення рівня обізнаності потенційних суб’єктів, які бажають розвивати сільський
зелений туризм (започаткування власної справи та інше).
Інвестиції в туристичну галузь.
Зростання надходжень платежів до місцевих бюджетів.
Створення туристичної інфраструктури.
Розробка основних туристичних маршрутів.
Проектування благоустрою основних маршрутів.
Спільні з місцевими громадами роботи з благоустрою основних маршрутів.
Підготовка екскурсоводів.
Інформаційна компанія для приваблення туристів та інвесторів
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2018
!
2019
• 2020
Разом
135
45
45
1
45
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога кошти
інвесторів
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
Обласний центр зайнятості, громадські організації
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Ц ілі п роекту:
Т ериторія, на я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
проекту:

О чікувані
р езул ьтати :
Ключові заходи
п роекту:
П еріод здій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
проекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасни ки р е а л ізац ії
п роекту:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризм у
4.7.6. П оп уляри зац ія тури стичн ого-рекреац ій н ого п о тен ц іал у області
Проведення та участь в щорічних міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових
та презентаційних заходах, проведення туристичного форуму
Вінницька область

Виставки туристичних можливостей повинні стати важливою частиною туристичної
пропозиції Вінницької області. Водночас, такі заходи повинні сприяти популяризації не
лише туристичних можливостей, але й робити акцент на культурну самобутність та
національні традиції і ремесла різних територій Вінниччини. Такі події можуть
використовуватись і з метою залучення спонсорських коштів для сприяння
фінансування ініціатив із збереження місцевого колориту регіону.
Підвищення туристичного іміджу Вінниччини.
Збереження та використання місцевого колориту та особливості регіону для залучення
туристичних потоків.
Покращення туристичної інфраструктури.
Проведення рекламної компанії в ЗМ1.
Проведення та участь в щорічних міжнародних, вітчизняних туристичних виставкових
та презентаційних заходах, проведення туристичного форуму.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
2018
20 19
2020
І
Разом
150
І
450
150
1
150
Обласний бюджет, місцеві бюджети та кошти
інвесторів
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, громадські організації, туроператори, турагенства

К оментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ериторія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п р о е к іу :
О чікувані
р езул ьтати :

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризм у
4 .7.7. П ромоція туристичного п о тен ц іал у
Підготовка та проведення прес* та інфо- турів для представників туристичних компаній,
засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій по визначеним маршрутам
Вінницька область

Якісна промоція Вінниччини як регіону із унікальними туристично-рекреаційними
можливостями на міжнародному та вітчизняному туристичному ринках через
представників преси і туристичних компаній з України та з-за кордону
Збільшення туристичних потоків
Покращення туристичної інфраструктуру
Залучення інвесторів в туристичну та курортну галузь
Проведення прес- та інфо- турів для представників туристичних компаній, засобів
масової інформації та інших зацікавлених організацій по визначеним маршрутам

Ключові заходи
п роекту:
П еріод зд ій сн ен н я:
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
Приблизна вар тість >
2018
1
2019
2020
І
Разом
40
1
120
40
!
40
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
Обласний бюджет, місцеві бюджети та кошти
інвесторів
ф інансування:
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації,
Департамент
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Ключові потенційні
облдержадміністрації,
учасни ки р е а л іза ц ії Управління культури і мистецтв облдержадміністрації,
п роекту:
райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, громадські організації, туроператори, турагенства,
засоби масової інформації
Коментарі:
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Номер і н азва
зав д ан н я:
Н азва п роекту:
Цілі п роекту:
Т ери торія, н а я к у
п роект м ати м е
вплив:
Стислий опис
п роекту:

О чікувані
р езул ьтати :

Ключові заходи
п роекту:
Період зд ій сн ен н я:
Приблизна в ар тість
п роекту, тис. грн.
Д ж ерела
ф інансування:
Ключові потенційні
учасн и ки р еа л іза ц ії
п роекту:

5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього тури зм у
4.7.8. П р едставлен н я тур и сти чн о-рекреац ій н о ї га л у з і області
Підвищення зацікавленості в місцевих органів влади розвивати туристично-рекреаційну
сферу на відповідних територіях, створення нових привабливих туристичних продуктів,
зосередження уваги туроператорів, туристів та інвесторів на привабливості
периферійних туристичних центрів
Вінницька область

Організація регіональних виставок та конференцій, сприяння у проведенні фестивалів,
традиційних свят та інших заходів. Окрім цього, дані заходи диверсифікують туристичні
потоки в області із Вінниці на регіональні туристичні центри
Збільшення туристичних потоків
Підвищення туристичного іміджу районних центрів Вінниччини
Збереження традицій та обрядів, популяризація традиційних свят та фестивалів, які
приваблюють значні потоки туристів. Збільшення надходжень до бюджету від надання
послуг туристам
Утвердження районних фестивалів та
акцій як туристичних візитівок
Покращення туристичної інфраструктуру
Залучення інвесторів в туристичну та курортну галузь
Проведення щорічних районних туристичних виставок
Розширення формату традиційних та впровадження нових тематичних фестивалів
Проведення рекламної компанії у ЗМІ
До (м ісяц ь / р ік): 12.2020 р.
3 (м ісяц ь / р ік): 01.2018 р.
2020
І
Разом
2018
20 19
100
І
300
100
1
100
Обласний бюджет, місцеві бюджети та кошти
інвесторів
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, громадські організації, туроператори, турагенства

Коментарі:

Заступник голови обласної Ради

Ігор Хміль

161
Г.тпптрр.ія

прр.іп н п п м

ію п п п ія н т т / Ш иш ш м ст n fin n rm i —П я пи п р п а ія п и іі и п 7П1Я-7П7П пп

