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РІШЕННЯ
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36 сесія 7 скликання

Про Програму економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2019 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні“ та Закону України “Про державне
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального
розвитку України“, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації
та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт обласної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2018 рік взяти до
відома (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 27 сесії обласної Ради
7 скликання від 20 грудня 2017 року №508 “Про Програму економічного і
соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік”.
3. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2019 рік (далі - Програма), що додається.
4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, спільно
з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади
вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою
економічного і соціального розвитку області на 2019 рік.
5. Міським головам міст обласного значення, головам рад об’єднаних
територіальних громад області забезпечити виконання завдань, визначених
Програмою економічного і соціального розвитку області на 2019 рік.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм
(Мазур Г.Ф.), інші галузеві постійні кош сії обласної Ради.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення3 £ сесії обласної
Ради скликання
від
року № ЗОЛ.
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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на
2019 рік (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення збалансованого
розвитку області шляхом:
- диверсифікації структури економіки області з метою збільшення нових
виробництв з високою питомою вагою доданої вартості;
- сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств;
- створення умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях
економіки;
- формування сучасної інфраструктури споживчого ринку;
- підвищення економічної активності і забезпеченню зайнятості та
добробуту населення, підтримці його найуразливіших верств;
- доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї, дітей та молоді;
- захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку
тощо.
Головною метою Програми є продовження позитивних тенденцій
розвитку області для покращення рівня життя і добробуту населення шляхом
забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення
обсягів інвестицій та поступової зміни їх структури за рахунок
першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих
фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових
екологічно безпечних технологій виробництва, створення нових робочих
місць та формування якісно нової інфраструктури.
За результатами аналізу соціально-економічної ситуації в області у
2018 році, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії сталого розвитку
«Україна - 2020» (схвалена Указом Президента України від 12.01.2015
№5/2015), а також Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020
року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради
від 24.06.2015 №893) у Програмі визначено ключові заходи, які необхідно
реалізувати для досягнення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у
2019 році.
Методологічною основою розроблення Програми є
■ Закони України:
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»; "Про державні цільові програми", "Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики", «Про стимулювання розвитку регіонівк
«Про засади державної регіональної політики", "Про інвестиційну
діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритети
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галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про
пріоритетні
напрями
інноваційної діяльності
в
Україні»,
«Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та
середнього підприємництва в Україні»
■ Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету»;
- від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року»;
- від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2019-2021 роки».
Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціальноекономічного розвитку на 2019 рік, а також заходи, спрямовані на
забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки, подальшого
зростання та запобігання економічному спаду.
Фінансування програмних заходів здійснюватиметься з урахуванням
реальних можливостей місцевих бюджетів, цільових коштів з державного
бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.
Інформаційна складова Програми базується на очікуваних показниках
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2018 рік, наявної
офіційної статистичної інформації, а також пропозицій структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення та рад об’єднаних територіальних громад.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих
працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи
реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого
самоврядування, профспілок і роботодавців.
Координацію реалізації Програми здійснює Вінницька обласна
державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними
підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм,
враховано пропозиції постійних комісій обласної Ради, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, які розробили відповідні
розділи Програми.
Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії обласної Ради за
поданням обласної державної адміністрації.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
ВІННИЧЧИНИ
НА
ПОЧАТОК
ПРОГНОЗНОГО ПЕРІОДУ

X

Загальна оцінка соціально-економічного стану області
Облдержадміністрацією спільно з місцевими органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування проводилася цілеспрямована робота для
забезпечення розвитку економіки Вінниччини та вирішення проблемних
питань в усіх галузях господарського комплексу області та соціальної сфери.
Основні
показники,
що
соціальний розвиток області*:

характеризують

економічний

та

0

надходження до зведеного бюджету* збільшились в 1,2 рази, в тому
числі до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) - на 21%;
0 надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних
територіальних громад* збільшились на 27,6%;
0 надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва* збільшилися на 25,3%;
0 обсяги експорту товарів** збільшились на 10,7%;
0 обсяги капітальних інвестицій*** збільшились на 30,5% (7 місце
серед регіонів України);
0 роздрібний товарооборот області у порівнянних цінах* збільшився
на 9,1% (6 місце серед регіонів України);
0 індекс споживчих цін* по відношенню до грудня 2017 року
становить 104,9%) (1 місце серед регіонів України);
0
індекс реальної заробітної плати* становив 115,7% (2 місце серед
регіонів України);
0
І місце за обсягом виробництва валової продукції сільського
господарства та на 1 особу, по виробництву м ’яса та молока, по чисельності
поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, та птиці;
0
11 місце за кількістю наданих адміністративних послуг (10,3% від
загальної кількості послуг);
0 II місце за темпом приросту прямих іноземних інвестицій***;
0
III місце серед обласних державних адміністрацій України за
кількістю закупівель через електронну систему Рго2оіто.
* - за 9 місяців 2018 року до відповідного періоду минулого року,
** - за 8 місяців 2018 року до відповідного періоду минулого року,
*** - за І півріччя 2018 року до відповідного періоду минулого року.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ
ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. На виконання заходів
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та
громад» (далі - Програма), було спрямовано 20,55 млн. грн., які використані в
першу чергу на забезпечення участі військових частин та підрозділів
правоохоронних органів в операції об’єднаних сил (антитерористичній
операції) на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у
цій операції, а також для зміцнення матеріально-технічної бази військових
частин, підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та
умов несення служби особового складу.
Відповідно до Указу Президента України, наказу начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено
ряд організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної
оборони області:
під
керівництвом
начальника
Генерального
штабу
Головнокомандувача Збройних Сил України - 4 командно-штабних навчання
та тренувань, навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними,
призначеними до роти територіальної оборони Жмеринського ОМВК;
- під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗС України командно-штабне тренування щодо відпрацювання планів територіальної
оборони в зонах відповідальності та підготовки військовонавчених кадрів,
управління підготовкою і перегрупуванням військових частин (підрозділів);
- під керівництвом командувача військ ОК «Південь» - 2 спільних
штабних тренувань та одноденні збори за темою: «Порядок формування
підрозділів територіальної оборони. Проблемні питання щодо ведення
територіальної оборони»;
- під керівництвом військового комісара Вінницького обласного
військового комісаріату - штабне тренування щодо уточнення планувальних
документів району територіальної оборони та управління силами та засобами
в ході ведення територіальної оборони, а також 2 одноденних зборів.
В результаті проведення зазначених вище навчань, тренувань, занять та
зборів:
підвищено рівень бойової готовності сил та засобів територіальної
оборони області;
удосконалено навички особового складу суб’єктів територіальної
оборони в практичному виконанні завдань територіальної оборони,
організації взаємодії та їх спільних дій;
З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил
України щодо виконання обсягів відбору громадян на військову службу за
контрактом на Вінниччині проводився комплекс заходів щодо відбору
громадян для проходження військової служби за контрактом.
В результаті спільних зусиль обласної та районних державних
адміністрацій, військових комісаріатів області Вінницьким обласнцм
* /
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військовим комісаріатом за звітний період 2018 року відібрано та направлено
до навчальних центрів 1053 чол., з якими укладено контракти для
проходження військової служби.
На виконання Указу Президента України від 15 лютого 2018 року №33
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2018 році», розпорядження голови
облдержадміністрації від 05 березня 2018 року №168 «Про проведення
чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2018
році», в області проводилися визначені заходи із призову громадян України
на строкову військову службу.
В результаті завдання, визначені Указом Президента України та
відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України щодо весняного
призову громадян України на строкову військову службу, областю виконані
на 100%.
В області продовжується осінній призов громадян України на строкову
військову службу, заходи якого знаходяться на постійному контролі
облдержадміністрації.
Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до
Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної
служби
України»
та
розпорядження
голови
облдержадміністрації, якими встановлено шефство над усіма військовими
частинами, розташованими на території області.
На реалізацію заходів, визначених Указом Президента України,
розпорядженням голови облдержадміністрації у 2018 році підшефним
військовим частинам та правоохоронним органам в першу чергу тим, які
беруть участь в антитерористичній операції на сході України з обласного
бюджету виділено 20,55 млн. грн., зокрема:
на оборону:
- в/ч А 1619 м. Гайсин для капітального ремонту казарми, медпункту,
облаштування Алеї слави на території військово частини з метою увічнення
пам’яті загиблих військовослужбовців - 3,1 млн. грн.;
- Вінницькому обласному військовому комісаріату - 800 тис. грн.;
- в/ч А 1119 м. Калинівка для забезпечення необхідного рівня
вибухопожежобезпеки військової частини - 1,55 млн. грн.;
- в/ч 3028 Національної гвардії України для здійснення комплексу
заходів, спрямованих на створення належних умов щодо підвищення
боєготовності військової частини і забезпечення правопорядку - 1,24 млн.
грн.;
- в/ч 3008 Національної гвардії України для проведення поточних
рЄіМ0нтів будівель та технічного обслуговування і ремонту автомобільної та
бронетанкової техніки - 1,26 млн. грн.;
\
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- військово-медичному клінічному центру Центрального регіону з
метою створення належних умов для лікування та реабілітації осіб,
иостраждалих під час проведення антитерористичної операції на сході - 900
тис. грн.;
- Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку
(ВСП) на облаштування приміщень гауптвахти та поточного ремонту
приміщень роти патрульно-постової служби - 200 тис. грн.;
на охорону кордону:
- Могилів-Подільському прикордонному загону для
українсько-молдовського державного кордону - 1,7 млн. грн.;

зміцнення

на правоохоронну діяльність:
- Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області для
підтримки правоохоронних органів та виконання заходів Програми - 2,5 млн.
грн.;
- Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області в рамках
виконання відповідних пунктів Програми - 3,1 млн. грн.
В області ведеться оперативний облік гуманітарної допомоги наданої
облдержадміністрацією,
районними
державними
адміністраціями,
виконкомами міст обласного значення, волонтерськими, громадськими
організаціями, населенням області в зону введення АТО та жителям
звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської
областей.
Вінниччиною надана допомога учасникам ООС (АТО) та жителям
звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської
областей на загальну суму 37,36 млн. грн. В тому числі: бронежилети - 1809
штук, шоломи - 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби -1637 одиниць, (в
т.ч. автомобіль швидкої допомоги УАЗ -452 надано в оренду), продукти
харчування - більше 3,3 тис. тонн.
З початку року структурними та територіальними підрозділами
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (ГУНП)
зареєстровано 149842 заяв, повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, що на 1,3% більше у порівнянні з відповідним
періодом 2017 року (147865).
У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 933,1 таких заяв та
повідомлень.
Зареєстровано до ЄРДР (без врахування закритих) 10732 кримінальних
правопорушень, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року
(10732), у т.ч. 3911 - тяжких та особливо тяжких, що більше відповідного
періоду 2017 року на 6% (4163).

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

Рівень злочинності на 10 тис. населення - 66,8, що на 5,8% менше
звітного періоду 2017 року (70,9), у т.ч. тяжких та особливо тяжких - 24,4,
що менше на 7,2% ніж у минулому році (26,3).
Зареєстровано 522 кримінальних правопорушення, учинених у
публічних місцях, що становить 4,8%) від загальної кількості облікованих
протиправних діянь, у т.ч. 304 - на вулицях, парках і скверах.
Викрито 3118 осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, у тому
числі 140 неповнолітніх, 360 жінок, 330 осіб, які на момент учинення
протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 1321
особа, яка раніше скоювала злочини, 43 іноземних громадянина.
Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове
розслідування 1910 учинено особами, які раніше скоювали злочини, 389 групою осіб, 440 - у стані алкогольного сп’яніння та 262 - неповнолітніми
або за їх участю.
Від злочинних проявів потерпіло 6437 громадян, що становить 40,0
осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних
правопорушень стали 146 дітей, 2490 жінок, 957 пенсіонерів, 42 іноземця.
Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 145 громадян.
За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування
закритих) 48295 кримінальних проваджень, що на 3,2% більше аналогічного
періоду 2017 року (46815).
Закінчено
досудове
розслідування
по
5438
кримінальних
правопорушеннях, що на 9% менше звітного періоду м.р. (5976), у тому числі
963 по злочинах минулих років, що менше на 23,3%) 2017 року (1256).
З початку року виявлено та задокументовано організовану злочинну
групу з корумпованими зв’язками, причетну до розкрадання бюджетних
коштів, учасниками якої вчинено 5 кримінальних правопорушень та завдано
збитків державі на загальну суму 659 тис. гривень. В свою чергу,
працівниками поліції накладено арешт на майно вартістю 2660 тис. гривень з
метою відшкодування завданих збитків.
Протягом поточного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань
внесено відомості про 39 кримінальних проваджень, вчинених у
господарській сфері, що на 2,5% менше відповідного періоду м.р. (40), 290 у службовій сфері, що більше на 30,6% звітного періоду 2017 року (222) та 77
- хабарництво, що в 5,5 рази більше минулого року (14).
Для забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства
і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку
впродовж поточного року ГУНП вживаються структурні, організаційні і
П П ЯТГТІТХ ТРГІ ^ Я У П ТІЛА т ї ї п п п
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Вінницького відділу поліції включено два новостворені підрозділи Київське та Вишенське відділення поліції.
Завдяки заходам, проведеним правоохоронними органами області та
органами державної влади у сфері забезпечення законності, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян, криміногенна ситуація в області
протягом 2018 року не ускладнилась.
Таким чином, у 2018 році обласною державною адміністрацією
проведено значний комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності
держави, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод
громадян, що дозволило забезпечити проведення державної політики у сфері
оборонної роботи та в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і
свобод громадян на належному рівні.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ
І
ТЕРИТОРІЙ
ОБЛАСТІ
ВІД
МОЖЛИВИХ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Діяльність у сфері цивільного захисту в
області спрямована на послідовне зниження ризику виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та підвищення
рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких
ситуацій, в умовах ускладнення соціально-політичної обстановки та
проведення ООС (АТО) на сході країни.
Відповідно «Національного класифікатора надзвичайних ситуацій» в
області станом на звітну дату зареєстровано 2 надзвичайні ситуації:
- 26 березня 2018 року на території господарства СФГ «Білінський» в с.
Юріївка, Козятинського району - африканська чума свиней;
- 23 червня 2018 року в селах Стратіївка та Бондурівка,
Чечельницького району - групове-харчове отруєння 67 осіб, в т. ч. 35 дітей.
Порівняно з аналогічним періодом 2017 року, в якому було
зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій, їх кількість зменшилась на 40%.
Протягом 2018 року до завдання «Підвищення готовності органів
управління і сил цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення
та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в
мирний час та особливий період в області» проведено:
- чотири командно-штабні навчання органів управління та сил
цивільного захисту районних ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту у Літинському, Піщанському,
Чечельницькому, Хмільницькому районах та місті Хмільник;
- два штабних тренування органів управління територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій:
• в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (14 лютого);
• в складних умовах осінньо-зимового періоду (10 жовтня);
- два штабних тренування органів управління та сил цивільного захисту
Калинівської та Вінницької районних ланок територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ на тему: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивііоьтї^ го
захисту району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні
10
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надзвичайних ситуацій на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів
Міністерства оборони України»;
- дев’ять штабних тренувань органів управління та сил цивільного
захисту районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на тему: «Дії
органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району
(міста) при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді
ГЕС (ТЕС)» з розгортанням евакуаційних органів у Бершадському,
Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Муровонокуриловецькому,
Могилів- Подільському, Ямпільському районах та містах Ладижин, МогилівПодільському.
З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації щодо
забезпечення населення міста Вінниця питною водою, за рішенням обласної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було надано КП
«Вінницяоблводоканал» безповоротної фінансової допомоги коштами
резервного фонду обласного бюджету в сумі 485,0 тис. грн. на придбання
силового модуля для відновлення роботи частотного перетворювача
насосних агрегатів ВНС III підйому «Вишенька».
На завершення аварійно-відбудовних робіт будинків, які були
пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 26 вересня 2017
року в м. Калинівка під час вибухів на 48 арсеналі Міністерства оборони
України з обласного бюджету було виділено 1154,9 тис. грн. для виплати
матеріальної допомоги населенню за придбані будівельні матеріали на
відновлення пошкоджених домогосподарств та інші цілі.
Крім того, відповідно до рішення 34 сесії обласної Ради 7 скликання
від 19 липня 2018 року №683 «Про внесення змін до рішення 27 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №509 «Про обласний
бюджет на 2018 рік» (зі змінами)» районному бюджету Калинівського району
з обласного бюджету передбачено трансферт за КПКВКМБ 3719770 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» на завершення аварійно-відновлювальних
робіт та інших заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної
ситуації у м. Калинівка в сумі 5 млн. грн.
Водночас, мешканцям с. Павлівка Калинівського району було надано
630 листів шиферу з складу регіонального матеріального резерву.
У 2018 році було продовжено реалізацію завдань:
- щодо інженерного захисту відповідних територій області, а саме
проведення капітального ремонту захисної дамби урочища «Панасова»
протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця, Ямпільського району - на даний час
роботи завершено майже на 98%;
щодо поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій новим сучасним
обладнанням відповідно до номенклатури до регіонального матеріального
резерву Комунальної установи «Вінницький обласний центр цивільного
захисту та матеріальних резервів» (далі - Комунальна установа) закуплено та
встановлено на зберігання майно та обладнання на загальну суму 856,3 тисяч
гривень;
і'
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- щодо проведення капітального ремонту місць зберігання засобів
індивідуального захисту для непрацюючого населення та матеріальних
засобів регіонального матеріального резерву активно проводиться робота з
забезпечення збереження технічного стану складських будівель Комунальної
установи, своєчасного та якісного проведення їх ремонту.
В поточному році проведений капітальний ремонт:
- покрівлі складської будівлі та заміна вікон на складі №1 (м. Немирів)
на суму - 454 тис. грн.;
- 5 складських будівель з 11, що знаходяться в оперативному
управлінні Комунальної установи.
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА
ПОЛІТИКА
Надходження
до
Зведеного бюджету області за 9 місяців 2018 року, з врахуванням платежів,
які адмініструє державна фіскальна служба, митних платежів та надходжень
інших міністерств і відомств, склали 9,7 млрд. грн. та зросли в порівнянні з
відповідним періодом 2017 року на 20% або на 1,6 млрд. грн.
До Державного бюджету мобілізовано 4221,9 млн. грн., що на 20%
більше від надходжень 9 місяців минулого року або на 585,1 млн. грн..
До місцевих бюджетів у січні-вересні поточного року зібрано 5463,4
млн. грн., що на 20% більше, ніж за січень-вересень 2017 року або на 1051,2
млн. грн..
Помісячний бюджетний розпис доходів, затверджений органами
місцевого самоврядування (по платежах, що контролює Головне управління
Державної фіскальної служби у Вінницькій області), виконано на 107,4%).
Місцеві бюджети додатково отримали 377,9 млн. грн.
В поточному році* зросли надходження майже по всіх платежах,
справляння яких закріплено за органами ДФС. Зокрема, збільшився збір:
- податку на доходи фізичних осіб - на 1032,5 млн. грн. або на 27,6%,
що склав 4779,7 млн. грн.;
- податку на прибуток - на 241,7 млн. грн. або в 1,5 рази і склав 713,2
млн. грн.;
- єдиного податку - на 148,1 млн. грн. або на 13,2%, що склав 778,3
млн. грн.;
- податку на майно - на 106,5 млн. грн. або на 22,1%, що склав 724,5
млн. грн.;
- податку на додану вартість - на 41,5 млн. грн. або на 2,3%, що склав
1851,6 млн. грн.;
- військового збору - на 38,8 млн. грн. або на 13%, що склав 340,7 млн.
грн..
Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є податок на доходи
фізичних осіб, який прямо залежить від рівня заробітної плати.
Протягом 2015 — 2017 років та 9 місяців 2018 року в області
відмічається тенденція випереджаючого темпу росту фонду ого|а*гй та

\]
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податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів області порівняно з
темпом росту в цілому по Україні.
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих
бюджетів, млн.грн.
У країна

В ін н иц ьк а о б л а сть

4028,9

98081,8

3367,9

53625,8

2015р.

2 0 !6 р .

20і 7 р

2017р.

У міс. 2019
2015 р.

*

2016 р.

2017 р.

- за 9 місяців 2018 року до відповідного періоду минулого року,

В структурі надходжень до зведеного бюджету по Вінницькій області
за 9 місяців 2018 року за даними ДФС найбільшу питому вагу займають:
податок з доходів фізичних осіб - 51,6% (його сума становила 4779,7 млн.
грн.), податок на додану вартість (сальдо) - 15,4% (1429,7 млн. грн.), єдиний
податок - 8,4% (778,3 млн. грн.), податок на прибуток - 7,7% (713,2 млн.
грн.), плата за землю - 6,9% (642,1 млн. грн.), військовий збір - 3,7% (340,1
млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 1,4% (125,2 млн. грн.) та інші.
Структура надходжень податків і зборів до зведеного бюджету7у
Вінницькій області за 9 місяців 2018 року за даними ДФС,%

Податок на доходи фізичних осіб

51.6%

Податок на додану вартість з вироблених
в Україні товарів (сальдо)
Єдиний податок

І|Жс
іі.4%

Податок на прибуток підприємств

7 . 7 % ...

Плата за землю

&і

Військовий збір

'
2Л-.

Інші
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

ЇЛ%

Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

0,8%

Екологічний податок
Частина прибутку (доходу) господарських
організацій, що вилучається до бюджету

0.7%

0.5%
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За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету області (загальний і
спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 6584,4
млн. грн., що становить 81,9% до плану на рік та 115,3% до планових
показників 9 місяців поточного року, і порівняно з аналогічним періодом
минулого року збільшились на 1142,4 млн. грн. або на 21,0%.
Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області
отримано 10080,9 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету, або
74,5% плану на рік та 96,3% до плану 9 місяців поточного року
(недоотримано до плану 389,8 млн. грн. субвенцій з держбюджету), і
порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження збільшились на
1564,2 млн. грн., або на 18,4%).
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з
державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і
спеціального фондів отримав 16665,2 млн. грн., або 77,3%) до плану на рік та
103,0%) до плану 9 місяців поточного року, і проти аналогічного періоду
минулого року надходження збільшились на 2706,6 млн. грн., або на 19,4%).
В т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і
закріплених доходів в сумі 5694,7 млн. грн., що становить 16,5% плану на рік
та 108,5% до планових показників 9 місяців поточного року, понад план
отримано 447,0 млн. грн. доходів.
Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і
закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на
25,8%о, або на 1166,4 млн. грн..
Дохідну частину бюджету до плану 9 місяців поточного року виконано
по 66-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць з 68-ми. Не
виконано 2 бюджети - ОТГ с. Студена (Піщанський район) та ОТГ смт.
Томашпіль (Томашпільський район).
З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах 9 місяців
поточного року 584 ради, або 97,5% їх загальної кількості. Не виконано 15
бюджетів. Разом з тим, по 41-му бюджету річні бюджетні призначення по
доходах вже виконано, а по 82-х бюджетах - виконання становить більше
90% плану на рік.
За 9 місяців 2018 року по зведеному бюджету області (загальний і
спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 16102,2 млн. грн., що
становить 70,4%) плану на рік з врахуванням змін, та 90,8% до планових
показників 9 місяців поточного року, і збільшились проти аналогічного
періоду минулого року на 2782,4 млн. грн., або на 20,9%. З них, проведено
видатків розвитку в сумі 1621,1 млн. грн., що становить 49,4%) плану на рік з
врахуванням змін та 61,8% до планових показників 9 місяців поточного року,
це проти 9-ти місяців минулого року більше на 164,8 млн. грн., або ка 11,3%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування
соціально-культурної сфери: за 9 місяців 2018 року на зазначені цілі
\!

14

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

використано 12716,1 млн. грн. - це 79,0% усіх видатків загального і
спеціального фондів. З них на освіту використано 4606,6 млн. грн. (проти
аналогічного періоду минулого року видатки збільшилися у порівняних
умовах на 804,0 млн. грн., або на 21,1%), на охорону здоров’я - 2609,6 млн.
грн. (збільшилися на 329,2 млн. грн., або на 14,4%), на соціальний захист та
соціальне забезпечення - 5003,1 млн. грн. (збільшилися на 675,3 млн. грн.,
або на 15,6%>), на культуру - 356,9 млн. грн. (збільшилися на 53,4 млн. грн.,
або на 17,6%о), на фізкультуру і спорт - 140,2 млн. грн. (збільшилися на 28,3
млн. грн., або на 25.3%).
Крім того, за 9 місяців 2018 року на житлово-комунальне господарство
використано 541,9 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року
збільшилися на 52,6 млн. грн., або на 10,7%), на будівництво - 521,1 млн. грн.
(збільшилися на 164,3 млн. грн., або на 46,1%), на утримання та розвиток
автомобільних доріг - 717,1 млн. грн. (збільшилися на 491,9 млн. грн., або у
3,2 рази).
Зокрема, за січень-вересень 2018 року проведено 13479,6 млн. грн.
видатків загального фонду, що становить 72,9 % плану на рік з врахуванням
змін, та 92,8%) до планових показників 9 місяців поточного року згідно з
помісячним розписом, і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились
на 2141,8 млн. грн., або на 18,9%).
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Забезпечення
ефективного функціонування промислового комплексу області є одним із
найважливіших завдань, вирішення якого дозволить підвищити добробут
населення, покращити стан навколишнього середовища, створити умови для
розвитку промислового виробництва та соціальної інфраструктури.
На промислових підприємствах області працює 55454 особи, найбільше
зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в якій задіяно 21127
працівників.
Реалізація промислової політики в області направлена на структурну
перебудову промислового сектора, що в свою чергу сприятиме збільшенню
питомої ваги машинобудівної галузі, а це стає можливим завдяки входженню
великих компаній на ринок промислового виробництва.
В області відмічається тенденція щодо збільшення виробництва у
машинобудівній галузі.
Так, на машинобудівних підприємствах за період січня-вересня 2018
року обсяги виробництва продукції зросли на 7,9%.
Порівняно з січнем-вереснем 2017 року збільшили обсяги
промислового виробництва підприємства: добувної промисловості і
розроблення кар’єрів на 13,6%о та переробної промисловості на 1,5% (за
рахунок збільшення обсягів виробництва у деревообробній галу і - і а 12,7%,
машинобудуванні - на 7,9%, металообробці - на 2,5%).

І
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У січні-вересні 2018 року підприємствами області реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 55,5 млрд. грн. Частка
області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%.
Частка області у загальнодержавному обсязі реалізації промислової
продукції за січень-вересень 2018 року,%

Так, завдяки створенню нових виробництв частка Вінниччини у
загальнодержавному обсязі реалізованої продукції за останні роки має
тенденцію до збільшення, що підтверджує позитивна динаміка показника з
2,2% у 2014 році до 3,1% за результатами січня-вересня 2018 року.
Впродовж останніх років область впевнено входить у першу десятку
лідерів серед інших областей України (11 місце) за обсягами реалізованої
продукції.
Загальнодержавний рейтинг за обсягом реалізованої продукції свідчить
про активізацію роботи промислових підприємств області.
Однак, діяльність підприємств з виробництва харчових продуктів,
окремих видів будівельної, легкої, деревообробної, хімічної, фармацевтичної
продукції та виробництва електроенергії не досягла очікуваних результатів за
рахунок зменшення сировинної бази сільськогосподарського виробництва
(олії, м ’яса та м ’ясних виробів), відсутності замовлень, асортиментних
коливань та через зменшення замовлень енергоринку.
В результаті чого індекс промислової продукції за січень-вересень 2018
року у порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 97,4%.
Визначальний
вплив
на
формування
обсягів
промислового
виробництва має діяльність підприємств енергетики (питома вага яких
17,8%, а індекс промислового виробництва електроенергії в січні-вересні
зменшився на 18%).
\
За 2018 рік обсяг виробництва промислової продукції о з у є т ь с я на
рівні 101%.
1 \
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ ТОВАРІВ. Промислові
підприємства області у звітному періоді працювали над пошуком ринків
збуту продукції до країн Європейського Союзу та інших ринків.
Так, за січень - серпень 2018 р. оборот склав 1203,8 млн. дол. США,
який проти відповідного періоду минулого року збільшився на 24,6%. Обсяги
експорту товарів становили 840,3 млн. дол. США і збільшились на 10,7%
відповідно.
Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись
позитивним і становить 476,8 млн. дол., що засвідчує перевагу експортних
операцій над імпортними.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,31 (у січні - серпні
2017 р . - 2,90).
Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання
області здійснювали з партнерами із 125 країн світу.
В експорті товарів значна доля належить Індії (18,4% загальних обсягів
експорту), Польщі - 9,7%, Китаю - 6,2%, Білорусі - 5,5%, Туреччині - 4,7%,
Єгипту - 4,5%, Італії - 3,7%, Румунії - 3,5%).
Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Беніну, Грузії,
Джибуті, Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Індонезії, Китаю, Кувейту, Лівану, Лівії,
Об’єднаних Арабських Еміратів.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають
жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного
походження, готові харчові продукти і машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання.
Крім того, вагома частка належить деревині та виробам з деревини,
продуктам тваринного походження, текстильним матеріалам та текстильним
виробам, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.
Основними статтями експорту до країн ЄС є деревина і вироби з
деревини (61,9 млн. дол.), жири та олії тваринного або рослинного
походження (58,5 млн. дол.), продукти рослинного походження (48,9 млн.
дол.), готові харчові продукти (32,3 млн. дол.), текстильні матеріали та
текстильні вироби (24,7 млн. дол.), машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання (19,0 млн. дол.) та інші.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Розвиток
міжнародного співробітництва Вінниччини у 2018 році характеризується
тенденцією щодо активізації та розширення.
Так, протягом року область відвідали понад 50 іноземних делегацій,
зокрема: 10 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу, делегації
регіонів-партнерів, міжнародних організацій та представники іноземних
компаній.
Область успішно реалізовує 11 Угод про співробітництво’із^ г іо н а м и
Польщі, Чехії, Румунії, Білорусі, Молдови.
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Міжрегіональне та транскордонне співробітництво в рамках діючих
угод досить динамічно розвивається, зокрема завдяки взаємним офіційним,
робочим, навчальним візитам, обміну досвідом та реалізації спільних
проектів. Так, протягом року відбулось 10 візитів делегацій регіонівпартнерів, зокрема делегації Сьвєнтокшиського та Лодзинського воєводств
Республіки Польща, Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського повіту
Румунії, Сороцького району Республіки Молдова долучились до святкування
Дня Європи та Дня незалежності України разом з вінничанами.
Протягом поточного року облдержадміністрацією було організовано
понад 20 візитів делегацій з Вінниччини закордон. Зокрема, делегації
фахівців у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту
населення та молодіжної політики, фахівців з місцевих фінансів та
регіонального розвитку, дорожнього господарства відвідали Сьвєнтокшиське
та Лодзинське воєводства Республіки Польща, Ясський повіт Румунії,
Ліберецький край Чеської Республіки, Сороцький район Республіки
Молдова, Гомельську область Республіки Білорусь з метою обміну досвідом
та налагодження міжгалузевого співробітництва.
Успішно реалізовані спільні заходи в рамках підписаних Планів заходів
до 60-річниці співпраці Вінницької області і Сьвєнтокшиського воєводства та
до 10-річниці співпраці Вінницької області і Лодзинського воєводства.
Також представники області брали участь у низці міжнародних
економічних форумів, конференцій та виставок. Зокрема туристичний
потенціал Вінниччини був представлений на X міжнародній виставці
сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE. Відбулись
виїзні економічні місії вінницьких підприємців до Королівства Нідерланди,
Канади.
Водночас, 20-29 липня 2018 року вчетверте діти з Вінницької області,
родини яких постраждали в ході проведення антитерористичної операції на
сході України, відповідно до попередньої домовленості очільників регіонів
відвідали Сьвєнтокшиське воєводство Республіки Польща. Програма
перебування передбачала участь у різноманітних майстер-класах, розваги,
екскурсії визначними місцями та відвідування музеїв.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА.
Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних процесах,
оскільки завдяки залученим інвестиціям створюються нові підприємства,
з’являються нові робочі місця, модернізується обладнання на діючих
підприємствах, запроваджуються інновації, розвивається інфраструктура.
Саме тому одним із стратегічних завдань Вінницької області, як і в цілому
для держави, є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної
діяльності.
\
Станом на 1 липня 2018р. обсяг залучених з початку інвестування
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку''області,
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становив 224,1 млн. дол. США, що на 12,7% більше обсягів інвестицій на
початок року.
За темпом приросту прямих іноземних інвестицій область займає друге
місце серед регіонів України.

Галузева структура залучених іноземних інвестицій, млн. дол. США

Всього 2 2 4 , 0
млн.дол.СШ А
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

fi1 6 2 ,6

переробна

: КЛН.ДОД.США: :

Інші

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
а втотранспортних
засобів і мотоциклів

добувна і
розроблення
кар’є рів

виробництво та
постачання енергії

1 6 ,0 НЛНЛОЯ.США

1 ,7

Операції з нерухомим
майном

Сільське, лісове та
рибне господарство

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій
(83,5% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС - 187,0
млн. дол., з інших країн світу - 37,1 млн. дол. (16,5%).
До п ’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,9%)
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр,
Франція та Німеччина.
Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються
промислові підприємства, на яких зосереджено 180,3 млн. дол. США (80,4%)
всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та
рибного господарства акумульовано 19,7 млн. дол. (8,8% загального обсягу)
прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим
майном - 7,8 млн. дол. (3,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів - 7,0 млн. дол. (3,1%).
Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення
капітальних інвестицій.
В цілому в області спостерігається позитивна тенденція щодо
збільшення обсягів капітальних інвестицій. За січень-червень 2018 року
підприємствами та організаціями різних форм власності за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 5209,0 млн. грн. капітальних інвестицій (10
місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,2%) загального' обсягу)
освоєно в матеріальні активи, з яких:
І
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- у будівлі та споруди - 33,7% усіх інвестицій;
- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 59,7%.
Г оловним джерелом інвестування залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,9% загального обсягу
капітальних інвестицій.
До кінця поточного року освоєння капітальних інвестицій планується
нарівні 15515,1 млн. грн., що на 32,1% більше ніж у попередньому році.
У
ГАЛУЗІ
ПРОМИСЛОВОСТІ
РЕАЛІЗОВАНО
РЯД
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. У звітному році в промисловості
реалізовано 12 інвестиційних проектів на загальну суму 1,27 млрд. грн., що
дозволило створити 1745 нових робочих місць, з них по галузях:
• харчова та переробна - 7 проектів на суму 105 млн. грн, 190 робочих
місць;
• машинобудування - 3 проекти на суму 190 млн. грн, 1250 робочих
місць;
• деревообробна - 1 проект на суму 975 млн. грн, 300 робочих місць;
• інші галузі - 1 проект на суму 0,5 млн. грн, 5 робочих місць.
Серед найбільших інвестиційних проектів слід виділити:
• будівництво нового заводу з виробництва холодильного обладнання
компанії UBC Group («Українська пивна компанія») - «Green cool» у
м.Вінниця - загальна вартість проекту - 16 млн. євро; введено в дію І чергу
заводу, працевлаштовано більше 250 осіб, підприємство продовжує
займатись набором персоналу;
• розширення виробничих потужностей ТОВ «Барлінек Інвест» з
виробництва паркетної дошки вдвічі - загальна вартість проекту - 30 млн.
євро; створено 300 нових робочих місць; реалізація проекту на
завершальному етапі, підприємство здійснює набір персоналу;
• модернізація та розширення виробництва на ТОВ «Аграна Фрут
Україна» - загальна вартість проекту - 50 млн. грн.; створено 50 нових
робочих місць;
• розширення виробничих потужностей заводу з виробництва
автомобільних джгутів ДП «Електричні системи» у м. Вінниця - загальна
вартість проекту - 10 млн. євро.; працевлаштовано 1280 осіб;
• введення в дію заводу з виробництва кабельної продукції для
автомобілів японської компанії «Fujikura Automotive» у м. Немирів; створено
500 нових робочих місць.
Загалом приватними інвесторами реалізується 66 довгострокових
інвестиційних проектів в промисловості (період їх реалізації 2018-2020 p.p.)
на загальну суму 9,67 млрд. грн., що дозволить створити додатково 5510
нових робочих місць.
\
За рахунок реалізації інвестиційних проектів в промисловості’^Протягом
2019 року передбачається створити більше 3,5 тисяч нових робочих місць.
t
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На 2019 рік передбачається збільшення обсягів капітальних інвестицій
за рахунок усіх джерел фінансування на 7,2% (у фактичних цінах до
попереднього року), що становитиме 13,4 млрд. грн.
З метою активізації економічної співпраці, встановлення нових
партнерських контактів та налагодженню взаємовигідного співробітництва 7
вересня 2018 року у м. Вінниці проведено VI Міжнародний інвестиційний
форум «Вінниччина - бізнес в центрі України», який об’єднав майже п ’ятсот
учасників з різних країн світу.
В рамках заходу були презентовані: виклики та головні цілі розвитку
Вінницької області, маркетингова стратегія м. Вінниці, результати успішної
реалізації інвестиційних проектів в регіоні.
ДЕРЖАВНА
ПІДТРИМКА
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ. Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку
Вінниччини є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів.
У 2018 році Вінниччина отримала значну фінансову підтримку держави
на реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування в обсязі
1422,8 млн. грн. що в 2,2 рази більше ніж у попередньому році, у тому числі:
- державний фонд регіонального розвитку (далі - ДФРР) - 178,7 млн.
грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 254,7
млн. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури 34 об'єднаних територіальних громад - 53,8 млн. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості 297,7 млн. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах - 623,8 млн. грн.;
- бюджетна програма «Будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям в регіонах України» - 14,1 млн. грн..
Розподіл коштів ДФРР по пріоритетних напрямках:
- заходи з енергозбереження та енергоефективності закладів освіти і
медицини - 6 проектів на загальну суму 22,4 млн. грн.;
- розвиток спортивної інфраструктури - 7 проектів на суму 18,97 млн.
грн.;
- решта - 19 проектів з будівництва, реконструкції, мо
нізації на
суму 137,33 млн. грн.
N
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За рахунок коштів ДФРР у 2018 році реалізуються 32 проекти на
загальну суму 178,7 млн. грн., з яких:
освіта - 11 проектів на суму 62,8 млн. грн.;
охорона здоров’я - 6 проектів на суму 48,9 млн. грн.;
спорт - 7 проектів на суму 19,0 млн. грн.;
культура - 2 проекти на суму 6,7 млн. грн.;
інфраструктура - 1 проект на суму 20,0 млн. грн.;
інші - 5 проектів на суму 21,3 млн. грн.

Проекти, які реалізуються за раху нок ДФРР
ін ф р а ст р у к т у р а

к ул ьтур а

ін ш е

о х о р о н а з д о р о в ’я
19 ,0 млн.грн.
сп о р т

Серед проектів, які впроваджуються за фінансової підтримки ДФРР:
- завершено будівництво 3 шкіл-довгобуді в на 548 учнівських місць у
с. Сосонка Вінницького, с. Михайлівка Гайсинського та с.Зведенівка
Шаргородського районів; придбання сільськогосподарської техніки для
Комаргородського вищого професійного училища; продовження будівництва
освітнього закладу у мікрорайоні «Поділля» у м. Вінниці на 1200 учнівських
місця;
- завершення реконструкції урологічного відділення в обласному
онкодиспансері; придбання сучасного санітарного автотранспорту для
обласного центру медицини катастроф; продовження робіт в дитячій
обласній лікарні та міській лікарні швидкої допомоги у м. Вінниці;
- будівництво стадіону на території педагогічного коледжу та
реконструкція спорткомплексу «Здоров’я» у м. Вінниці; завершення робіт по
створенню об’єктів спортивної інфраструктури у містах Жмеринка та
Козятин, смт Турбів Липовецького та с. Савинці Тростянецького районів;
- друга черга будівництва вольєрів для диких тварин у «Подільському
зоопарку»;
\
- проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти та охорони
здоров’я у містах Шар город та Ямпіль, селищах Стрижавка та Муровані
Курилівці, селах Уланів Хмільницького та Сокіл Чернівецького районів;
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- проекти соціального спрямування - реконструкція будинкуінтернату в смт Стрижавка та центру реінтеграції бездомних громадян в смт
Вороновиця Вінницького району, молодіжного центру в м. Вінниці;
- покращення інфраструктури обласного центру - проведення робіт з
реконструкції вул. Замостянської у м. Вінниця;
- підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад створення центру безпеки і ЦНАПу для Бабчинецької ОТГ та нового
освітнього простору в Оратівській опорній школі;
- створення міні-цеху з переробки молока в с. Антонівка,
Томашпільського району.
Формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
області. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04
квітня 2018 р. № 201 -р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2018 році» (далі - Субвенція) 34
об’єднаним територіальним громадам Вінниччини передбачено кошти у сумі
53,8 млн. грн., за рахунок яких реалізується 79 проектів, у тому числі:
- 33 проекти з дорожньої інфраструктури на суму 25,5 млн. грн.;
- 30 проектів з будівництва (реконструкції) мереж водопостачання та
освітлення на суму 12,5 млн. грн.;
- 10 проектів з проведення робіт у бюджетних закладах соціальної
сфери на суму 9,9 млн. грн.;
- 6 проектів з придбання обладнання та спецтехніки для комунальних
підприємств ОТГ на суму 5,9 млн. грн.
Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ

5 , 9 млн.грн.
придбання обладнання та спецтехніки
для комунальних підприємств ОТГ

9 ,9
проведення робіт у бюджетних
закладах соціальної сфери
1 2 ,5
млн.грн.
будівництво (реконструкція) мереж
водопостачання та освітлення

\
\

Природоохоронні заходи. За рахунок коштів обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) в області
.1
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реалізовується 57 природоохоронних заходів. З обласного бюджету
заплановано спрямувати 97,3 млн. грн.
Основні напрямки заходів:
-техногенна безпека (об’єкти водовідведення) - 18 проектів на суму
37,0 млн. грн.;
- поводження з відходами - 10 проектів на суму 16,9 млн. грн.;
- збереження водойм та річок - 12 проектів на суму 20,8 млн. грн.;
- збереження природо-заповідного фонду (парки) - 8 проектів на суму
6,7 млн. грн.;
- збереження тваринного світу (у тому числі зубрів) - 2 проекти на суму
0,4 млн. грн.;
- охорона атмосферного повітря - 1 проект на суму 15,0 млн. грн.;
- інші - 6 проектів на суму 0,5 млн. грн.
Природоохоронні заходи, які реалізуються за рахунок екологічних
коштів обласного бюджету7у 2018 році
збереж ення водойм та річок
16,9 м лн.грн.
поводження з відходами

6,7 млн.грн.
збереж ення парків

0,5 млн.грн.

техногенна безпека
(об'єкти водовідведення)

збереж ення диких тварин (зубрів)
......
©0,4 млн.грн.
охорона атмосферного повітря
15,0 млн.грн.

Серед природоохоронних проектів, які протягом поточного року
здійснюються за рахунок коштів Фонду:
завершення будівництва сортувальних комплексів у містах Іллінці,
Козятин, Хмільник; придбання техніки, обладнання та 94 контейнерів для
ТПВ;
проведення заходів на об’єктах водовідведення у містах Вінниця,
Козятин, Липовець, Немирів, Тульчин, Ямпіль, с. Глухівці Козятинського
району, селищах Стрижавка та Крижопіль;
відновлення та збереження 17 парків природо-заповідного фонду
області
у
Вінницькому,
Жмеринському,
Мурованокуриловецькому,
Немирівському,
Оратівському,
Теплицькому,
Тростянецькому,
Тульчинському, Чернівецькому, Шаргородському районах та місті Вінниці;
проведення робіт з поліпшення технічного стану малих річок та
водойм у Вінницькому, Липовецькому, Тростянецькому, Туль^Ц :ькому,
Хмільницькому, Чернівецькому та Ямпільському районах.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС. В сільському господарстві
області відмічається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції.
Темпи обсягів виробництва за січень-вересень 2018 року складають
108,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі по
сільськогосподарських підприємствах - 113,8%, в господарствах населення 100 ,8 %.
За підсумками 9-й місяців 2018 року Вінницька область займає перше
місце в сільському господарстві за обсягом виробництва валової продукції
сільського господарства та на 1 особу, по виробництву м ’яса та молока,
чисельності поголів’я ВРХ, в т.ч. корів, та птиці.
Питома
вага
регіону
у
загальнодержавному
виробництві
сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2018 року склала 7,7%.
І Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва (з наростаючим
І підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)
І
111,4

січень

л ю ти й

б е р е зе н ь

кв ітен ь

травень

червень

липень

сер п ен ь

вересен ь

Станом на 1 жовтня 2018 р. по всіх категоріях господарств зернових
культур (включаючи кукурудзу на зерно) зібрано на площі 594,4 тис. га, що
становить 69,4% до площ посіву. Намолочено 3408,2 тис. тонн при середній
урожайності 57,3 ц/га. В тому числі кукурудзи на зерно зібрано на площі 121
тис. га, або 31,7% до прогнозу, намолочено 1170,9 тис. тонн при урожайності
96.7 ц/га.
Сої зібрано на площі 90,3 тис. га, або 79,4% до прогнозу, намолочено
261.7 тис. тонн при урожайності 29,0 ц/га. Соняшнику зібрано 248,6 .тис. га,
або 95,4%, намолочено 770,4 тис. тонн при урожайності 31 ц/га.
Цукрових буряків зібрано на площі 28,6 тис. га, або 51,6% до прогнозу,
накопано 1519,1 тис. тонн при урожайності 531,7 ц/га (449,2 ц/га -у 2017
році).
К
і
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Підготовлено ґрунту під посів озимих колосових на зерно 349,3 тис. га,
або 99,6% до прогнозу. Посіяно озимих зернових на площі 306,8 тис. га, або
88,1 %.

В тваринництві за січень-вересень 2018 року всіма категоріями
господарств вироблено 643,7 тис. тонн молока, 354,2 тис. тонн м ’яса
(реалізація), 727,5 млн. штук яєць. В порівнянні з аналогічним періодом 2017
року обсяги виробництва м ’яса зросли на 9,6%, обсяги виробництва молока
зменшились на 1,7%, яєць - на 1,9%.
В цілому за 2018 рік в сільському господарстві по всіх категоріях
господарств очікується виробництво валової продукції сільського
господарства на суму 21,1 млрд. грн., або на 3,2% більше у порівнянні з
минулим роком.
Валовий збір зернових культур очікується на рівні 5,8 млн. тонн,
цукрових буряків - 2,7 млн. тонн, соняшнику - 721,4 тис. тонн, картоплі -1,9
млн. тонн.
Виробництво молока очікується в обсязі 851,5 тис. тонн, м ’яса
(реалізація) - 447,8 тис. тонн.
За січень-червень 2018 року обсяги капітальних інвестицій в сільське,
лісове та рибне господарство складають 2,4 млрд. грн., що на 31,9% більше
відповідного періоду минулого року.
Питома вага капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс за 6
місяців поточного року становить 54,8% в загальному обсязі капітальних
інвестицій в економіку області.
Капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство, млн. грн.
2 3 9 4 ,9

+31,9%
^ = т ” "І;-"

! півріччя 2017р.

І півріччя 2 0 1 8 р.

Протягом поточного року в агропромисловому комплексі області було
завершено реалізацію 15 інвестиційних проектів загальною вар
891 млн.
грн., створено 130 нових робочих місць.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Протягом
2018 року в рамках обласної Програми підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022
роки», затвердженої рішенням обласної Ради від 24.03.2017 №310 (зі
змінами) реалізовувались наступні заходи:
- запровадження системи щоденного моніторингу споживання
енергетичних ресурсів на 70 об’єктах спільної власності територіальних
громад області;
проведення 50 енергетичних обстежень установ обласного
підпорядкування з виконання звіту з енергоаудиту та енергопаспорту будівлі;
- розробка наукового дослідження «Карта потенціалу біомаси у
Вінницькій області», яка дасть можливість в подальшому активізувати
роботу в напрямку заміщення традиційних видів палива за рахунок
використання енергії біомаси, актуалізувати дані щодо рівня забезпечення
області технічно досяжними та економічно доцільними до використання
запасами місцевих видів палива, їх енергетичний потенціал, орієнтовну
собівартість та місця зосередження;
- виконання технічних заходів з енергозбереження таких як:
термомодернізація будівель, заміна котельного обладнання, модернізація
засобів освітлення, використання поновлювальних джерел енергії, тощо.
Загалом за І півріччя 2018 року реалізовано енергоефективних заходів
на суму 52,26 млн. грн. з бюджетів різних рівнів та небюджетних джерел, що
в свою чергу дасть можливість скоротити споживання паливно-енергетичних
ресурсів на 470 тонн умовного палива щорічно.
У сфері енергозбереження у житловому секторі продовжено роботу
згідно з обласною Програмою енергозбереження для населення та ОСББ
Вінницької області на 2015-2019 роки (далі-Програма).
Зокрема, окрім компенсації 8% відсоткової ставки на придбання в
кредит енергоефективних матеріалів та обладнання, починаючи з поточного
року передбачено компенсацію 15% суми кредиту, але не більше 25 тис. грн.,
за кредитами залученими фізичними особами на придбання приватних
сонячних станцій, встановленою потужністю до 30 кВт.
Для реалізації зазначеного механізму було підписано договір про
співробітництво щодо компенсації частини тіла кредиту на впровадження
відновлювальних джерел енергії між облдержадміністрацією та Вінницькою
дирекцією «Укргазбанк».
На реалізацію Програми з обласного бюджету у 2018 році було
виділено 3,5 млн. грн. Станом на звітну дату кількість кредитів, по яких
здійснюється відшкодування відсоткової ставки, становить 2620 осіб та 17
ОСББ. Також, 3 фізичні особи отримали компенсацію вартості приватних
сонячних станцій придбаних в кредит. Загальна сума відшкодування
відсоткової ставки з обласного бюджету наразі становить 2,2 млн. грн.
З початку дії державної програми «теплих кредитів» пільговими
умовами кредитування заходів з енергозбереження скористались^ 12,8 тис.
жителів області та 32 ОСББ - загальна сума кредитів складає 316,£ млн грн.
І'
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Водночас, починаючи з 2019 року очікується запуск роботи
спеціалізованого фонду підтримки заходів з енергозбереження у житловому
секторі відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності», який
створено з метою більш якісної роботи у сфері підтримки населення щодо
енергозбереження.
Серед нововведень Фонду - обов’язкове проведення енергетичного
аудиту житлової будівлі перед впровадженням заходів, а також верифікація
результатів реалізації енергозберігаючих проектів. На початковому етапі
робота Фонду буде зосереджена виключно на об’єднаннях співвласників
багатоквартирних будинків шляхом надання грантової, консультаційної та
технічної допомоги.
Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел є надзвичайно
актуальним та всебічно підтримується на державному рівні шляхом
запровадження «зеленого» тарифу на електроенергію, за допомогою якого є
можливість окупності таких проектів за 5-8 років.
Вінниччина - лідер з будівництва СЕС, адже в області зосереджено
25% усіх сонячних електростанцій в країні. Тільки протягом 2017 року на
території області побудовано 8 нових сонячних станцій та введено в
експлуатацію додаткові потужності на 2 електростанціях загальною
встановленою електричною потужністю 43,9 МВт.
Таким чином, загальна кількість СЕС на території Вінниччини зросла
до 38 об’єктів, встановленою потужністю 121 МВт.
Окрім того, на території області працює 26 малих гідроелектростанцій
встановленою потужністю 22 МВт, а також 4 когенераційні установки
потужністю 3,5 МВт та 1 біогазова установка потужністю 1 МВт.
Протягом 2018 року на території Вінницької області ведеться
будівництво одразу трьох сонячних електростанцій. Саме на це
Європейський банк реконструкції і розвитку (СБРР) виділив 25,9 мільйонів
євро 10-річний кредит було надано українському енергетичному холдингу
KNESS Group.
Енергетичний холдинг має намір збудувати три сонячні електростанції,
загальна потужність яких складе 33,9 МВт. Завдяки обладнанню для СЕС,
викиди вуглецю скоротяться на 37,5 тис. т. в рік. Буде створено 350 нових
робочих місць, а на етапі будівництва вже 15 місць створено.
Відтак, нові електростанції загальною потужністю 33,9 МВт компанія
побудує у Іллінецькому (10,9 МВт), Тульчинському (11,4 МВт) та
Погребищенському (11,6 МВт) районах.
Частка відновлювальної енергетики в загальному споживанні
Вінниччини на І півріччя 2018 року складає 8%, що в свою чергу, відповідає
ключовим показникам ефективності енергетичної системи відповідно до
«Енергетичної стратегії України на період до 2035 року».
У Ладижині розпочинає роботу перша у місті із двох запланованих
промислова сонячна електростанція і має потужність 0,5 МВт. Другк частина
сонячної електростанції з ’явиться теж протягом цього року і вош
(Є ВДВІЧІ
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потужніша - 1 МВт. Загальні інвестиції у проект складають понад 21 мільйон
гривень.
Ладижинська СЕС створюється на виконання державної програми
розвитку сонячної енергетики в Україні з максимальним використанням
діючої інфраструктури генерації та з забезпеченням надійного і якісного
електропостачання об’єктів народного господарства.
Крім того, в області успішно працюють кілька компаній, що
спеціалізуються на виробництві електроенергії саме з використанням енергії
сонця, серед них: зовнішньоекономічна асоціація «Новосвіт», ТОВ
«Енергоінвест», ТОВ "Праймвуд", ТОВ "Грін Агро Сервіс" та інші.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ. Забезпечення
населення області питною водою є однією з пріоритетних проблем,
розв’язання якої надзвичайно важливе для збереження здоров’я, поліпшення
умов життєдіяльності і підвищення тривалості життя населення.
На реалізацію заходів обласної програми «Питна вода» на 2008-2020
роки» у 2018 році передбачені видатки на залучення позички обласного
бюджету на виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального
ремонту систем водопостачання в сумі 10,0 млн. грн.
За результатами розгляду пропозицій з розвитку та реконструкції
систем централізованого водопостачання від місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обласною
конкурсною комісією до фінансування затверджено 9 проектів загальним
обсягом кредитування 6,8 млн. грн., а саме:
- будівництво мереж водопостачання по вулицях: Миру, Кільцева,
Комарова, 8-го Березня в с. Нова Прилука - 600 тис. грн.;
- будівництво мереж водопостачання по вулицях: Травнева, Лесі
Українки, Зарічна, Гагаріна в с. Нова Прилука - 500 тис. грн.;
- будівництво системи водопостачання по вулицях: Квітнева,
Українська, 40-річчя перемоги, Чкалова, Соборна, пров. Робітничий в
с.Обухів - 500 тис. грн.;
- будівництво системи водопостачання по вулицях: Привокзальна,
Залізнична, Вишнева, Аграрна в с. Обухів - 400 тис. грн.;
- будівництво водогону по вулицях сіл Кудлаї та Дубовець - 1800,0 тис.
грн.;
- реконструкція мережі водопостачання в с. Торків - 720 тис. грн.;
- реконструкція водогону в с. Б у ш а- 1500 тис. грн.;
- будівництво артезіанської свердловини по вул. Пирогова в с. Дзигівка
- 280 тис. грн.;
- будівництво мережі водопостачання в с. Довжок - - 500,0 тис. грн.
За результатами реалізації проектів заплановано виконати роботи з
будівництва водопровідних мереж протяжністю 35,7 км, реконструкції 19,3
км водопровідних мереж та будівництва 2-ох артезіанських свердловин.
На даний час освоєно більше 64% коштів, виконання робітшо об’єктах
продовжується.
І
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ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. В
області сформовано систему організаційних заходів поводження з твердими
побутовими відходами, а саме:
- налагодження централізованого вивозу ТПВ зі всіх територіальних
громад області;
- впровадженням роздільного збору ТПВ на відповідних майданчиках
за місцем утворення;
облаштування на полігонах (сміттєзвалищах) сортувальних
комплексів;
- забезпечення належного утримання місць видалення відходів, із
подальшою їх рекультивацією та закриттям при впровадженні повного циклу
переробки ТПВ.
В області продовжується позитивна тенденція щодо впровадження
роздільного збору ТПВ.
На кінець 2017 року роздільний збір було частково запроваджено у 37
населених пунктах області. На даний час таких населених пунктів вже 74,
тобто протягом звітного періоду їх кількість зросла вдвічі. Проводиться
відбір скла, полімерів, заліза та паперу. В ряді інших населених пунктів
ведуться підготовчі роботи щодо організації роздільного збору.
У м. Вінниця впроваджено інноваційне рішення, результатом якого
стало облаштування підземних контейнерів для збору побутових відходів.
Поряд із запровадженням роздільного збору ТПВ за місцем утворення в
області проводиться робота по впровадженню технології централізованого
сортування відходів:
- функціонує сміттєсортувальна лінія на Вінницькому міському
полігоні;
- завершено будівництво сортувальної лінії на новозбудованому
полігоні смт. Муровані Курилівці;
продовжується
реалізація
проектів
по
облаштуванню
сміттєсортувальних комплексів в містах Бар, Іллінці, Калинівка, Козятин,
Хмільник.
З метою налагодження ефективного процесу переробки ТПВ в
Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді розпочато реалізацію
проекту з придбання обладнання для перероблення пластикових відходів з
метою виробництва піщано-полімерної тротуарної плитки. На даний час на
території сміттєсортувального комплексу проводиться будівництво цеху для
такої переробки.
В рамках реалізації заходів по міжмуніципальному співробітництву
територіальних громад у сфері поводження із ТПВ між Іллінецькою та
Дашівською об’єднаними територіальними громадами та між Іллінецькою
об’єднаною територіальною громадою та Оратівською селищною радою було
підписано Меморандуми про співпрацю. Результатом такої .співпраці стане
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організація сучасної системи збирання, сортування, перероблення ТПВ та,
відповідно, запобігання накопиченню відходів на полігонах.
15 квітня 2018 року між швейцарсько-українським проектом
«Підтримка децентралізації в Україні» ВЕБРЯО, Вінницькою обласною
державною адміністрацією та Вінницькою обласною Радою підписано
Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво, згідно з яким в області
розпочато 4 фазу реалізації Швейцарсько-Українського проекту ОББРИЮ. На
даному етапі основна увага приділяється вирішенню питання у сфері
поводження з відходами, зокрема розробки проекту регіонального плану
управління відходами на базі Вінниччини, як пілотної області.
РОЗВИТОК
ТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ.
Транспортна
інфраструктура Вінницької області є однією з базових галузей економіки
області, яка забезпечує потреби регіону у пасажирських та вантажних
перевезеннях.
Фактично перевезенням пасажирів займаються 157 автомобільних
перевізників. У перевезеннях використовується більше 2 тисяч транспортних
засобів.
Протягом
2018
року особлива увага
приділялась сталому
функціонуванню системи пасажирських перевезень, здійснювалися заходи,
спрямовані на оптимізацію мережі внутрішньообласних автобусних
маршрутів, забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на
приміських та міжміських маршрутах загального користування, посилення
контролю за якістю пасажирських перевезень.
Сьогодні в області, згідно з даними сервісного центру, налічується біля
50 тис. вантажних автомобілів, з них 16,9 тис. од. належать суб’єктам
господарювання юридичним особам і 33,1 тис. од. фізичним особам
підприємцям.
Також, на території області у підпорядкуванні двох регіональних філій
ДП «Південна залізниця» та ДП «Одеська залізниця» знаходяться 61
залізнична станція. Загальна протяжність залізничних магістралей
Вінниччини складає 1074,3 км.
У січні-вересні 2018 року залізничним транспортом перевезено 11774,8
тис. т вантажів, що на 4,8% менше, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) у січні-вересні 2018 року перевезено
3720,7 тис. т вантажів, що відповідає відповідному періоду 2017 року,
виконано вантажооборот в обсязі 700,2 млн.ткм, який збільшився на 3,4%.
Пасажирооборот у січні-вересні 2018 року становив 1225,6 млн.пас.км
і збільшився на 10,3% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у
попередньому році.
У січні-вересні 2018 року пасажирським транспортом переве^рно 59,9
млн. пасажирів, що є на рівні минулого року.
Залізничним транспортом у січні-вересні 2018 року відправлено 6,9
млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 3585,7 млн.пас.км.
V
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Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) скористалося 53,2 млн. пасажирів, що
становить 99,8% до січня-вересня попереднього року. Перевезення пасажирів
автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 32,7 млн. пасажирів.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО. Створення сприятливого середовища
для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього
підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади
області.
За результатами рейтингу «Regional Doing Business. 2018», який
проводився за методологією Світового банку на основі опитування
вітчизняних підприємців Вінниччина визнана найкомфортнішим регіоном
для ведення бізнесу в Україні.
Окрім того, за результатами національного опитування МСП, який
проводився Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
Вінницька область посідає перші місця серед регіонів України:
- в Рейтингу регіонального індексу ділового клімату;
- за рівнем довіри бізнесу до держави.
Розвиток малого бізнесу області характеризується:
- збільшенням кількості суб’єктів малого бізнесу;
- збільшенням надходжень до бюджетів усіх рівнів;
- зниженням темпів припинення діяльності суб’єктами малого бізнесу;
збільшенням фінансової підтримки для розвитку малого
підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, в тому числі
стартапів;
- збільшенням кількості
проведених семінарів та тренінгів для
потенційних та діючих підприємців;
- збільшенням кількості та розширенням видів адміністративних
послуг наданих через ЦНАП;
-запровадженням навчання для адміністраторів ЦНАП.
Всього у малому підприємництві області зайнято майже 150 тис. осіб,
що становить майже четверту частину економічно активного населення
області.
За даними моніторингу, у січні-вересні 2018 року започаткували
діяльність 8070 новостворених суб’єктів господарювання, із яких 949 юридичних осіб та 7121 - фізичних осіб-підприємців.
У 2018 році в порівнянні з 2017 роком очікується збільшення кількості
суб’єктів малого бізнесу на 1,1%.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діялі
малого підприємництва за 9 місяців 2018 року становить м
грн., або 28,6% від загальних обсягів надходжень, що на 25,3
9 місяців 2017 року. За 2018 рік зростання надходжень де
рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва очікуєі

уб’єктів
^70 млн.
іе ніж за
нгів усіх
5%.
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Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 9 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним періодом
2017 року зросла на 23,1%, або на 295,5 млн. грн. і становить 1573,3 млн.
грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає
28,8%. За 2018 рік зростання надходжень до місцевого бюджету від малого
бізнесу очікується на 23,0%).
Надходження від діяльності малого бізнесу до місцевих бюджетів,
тис.грн.
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З
метою створення умов для сталого розвитку суб’єктів
підприємницької діяльності в області діє Стратегія розвитку малого та
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі
Стратегія МСП), яка затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року №576.
На виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП у 2018 році з
обласного бюджету передбачено кошти в сумі 1,8 млн. грн., а саме:
- 1,5 млн. грн - на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього
підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи)
(проведення конкурсного відбору);
- 300,0 тис. грн. - на проведення інших заходів.
За результатами конкурсу бізнес-планів підтримку отримали 36
стартапів підприємців-початківців в розмірі від 10 до 70 тис. грн. у різних
сферах діяльності. Відповідно до бізнес-планів передбачається створення
біля 100 нових робочих місць. Загальна вартість бізнес-планів становить
понад 8,8 млн. грн., в т.ч. 1,4 млн. грн. кошти обласного бюджету.
/1
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Конкурс бізнес-планів підприємців-початківців (стартапи)
Подані бізнес-плани на
участь у конкурсі
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Виділено коштів з обласного
бюджету на конкурс, млн.грн.
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В рамках виконання плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року
реалізується проект з створення регуляторного хабу, основним завданням
якого є зменшення існуючих регуляторних бар’єрів та запровадження нових
практик регулювання, які враховують інтереси малого бізнесу.
Значна роль у формуванні дієвого механізму взаємодії суб’єктів
господарювання, громадських організацій підприємців та їх об’єднань,
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування покладається
на регіональну раду підприємців при облдержадміністрації, яка діє
відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 березня
2015 року №161 «Про утворення регіональної ради підприємців при
облдержадміністрації».
В рамках співпраці Вінницької міської ради, Фундації «Сід Форум
Норвегія» та Міжнародного благодійного фонду «Сід Форум Україна»
створено Центр підтримки інновацій та підприємництва ІНЦВ у м. Вінниці,
який допомагає розвиватись технологічним стартапам шляхом навчання,
групових переглядів та обговорення відео-курсів від світових акселераторів
та університетів, коворкінгу, консалтингу та організації конференцій і
хакатонів.
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Роздрібний товарооборот
області за січень-вересень 2018 року становить 17,7 млрд. грн. і збільшився у
порівнянні з минулим роком на 9,1%. За темпами зростання обороту
роздрібної торгівлі область посідає 6 місце серед регіонів України.
За 2018 рік очікується зростання обороту роздрібної торгівлі на 7%.
г
її
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На внутрішньому ринку області запроваджені заходи із підтримки
вітчизняного товаровиробника, які в наступному році є пріоритетними.
Зокрема:
- розширення мережевих підприємств торгівлі таких як: ТОВ - НВП
«Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона»,
«К-маркет»), ТОВ «Фоззі - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл»
(супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ
- маркет») та інші;
- розвиток мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників,
зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський
м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові
ковбаси»;
- проведення круглих столів та семінарів, що сприяють впровадженню
сучасних методів введення бізнесу в торговельній діяльності.
На території області працюють 7429 об’єктів торгівлі та надають
послуги харчування 1266 об’єктів ресторанного господарства.
В області діють 82 ринки та 97 постійно діючих ярмарків.
За січень-вересень поточного року в області проведено 3905 ярмарків, в
т.ч. традиційних осінніх сільськогосподарських та Великодніх ярмарків на
яких реалізується продукція фермерських господарств та підприємств
переробної галузі області за цінами нижчими ніж ті, що склалися на ринку
області. На даних ярмарках реалізовано товарів на суму 264,4 млн. грн.
РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЦНАП. В області діють 35 ЦНАІІи>\та 9
територіальних відділень. Роботу Центрів забезпечують 186 адміністраторів
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та 81 державний реєстратор. В середньому у Центрах районного значення
надається 122 види адмінпослуг.
За січень-вересень 2018 року Центрами надання адміністративних
послуг в Вінницькій області надано понад 1018,5 тис. різноманітних
адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 13,7% більше порівняно
3 відповідним періодом 2017 року.
Очікується зростання кількості наданих адміністративних послу за
2018 рік на 15%).
За 9 місяців 2018 року за надання адміністративних послуг до місцевих
бюджетів надійшло 75,9 млн. грн., що на 16,4 млн. грн. або 27,4%о більше
порівняно з відповідним періодом 2017 року.
Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру
юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного
земельного кадастру.
Протягом 2018 року створено Центри надання адміністративних послуг
при Калинівській міській раді, Жданівській сільській раді, при
Северинівській сільській раді.
З
метою наближення місця отримання послуг протягом 2018-2019 років
в області планують утворити ЦНАП ще 9 ОТГ (Бабчинецька, Барська,
Г ніванська,
Дашівська,
Джулинська,
Козятинська,
Краснопільська,
Студенянська, Томашпільська), в тому числі за підтримки програми «иЬЕАБ з Європою» «Кроки створення ЦНАП». Так в рамках 1-го та 2 раундів
фази впровадження в частині створення/модернізації центрів надання
адміністративних послуг зазначеної програми переможцями стали 10
проектів від Вінницької області.
В рамках реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади (ЕСАР)» в області запроваджено роботу
4 мобільних кейсів-офісів для надання адміністративних послуг ЦНАП
Немирівського, Погребищенського, Тростянецького районів та м. Віннниці.
Р Ж ^ О М ІО : СИСТЕМА, ЩО ТРАНСФОРМУЄ РИНОК. За
результатами моніторингу 9 місяців поточного року сайту Ргогоїто,
Вінницька обласна державна адміністрація займає третє місце серед областей
України за кількістю проведених електронних закупівель.
За січень-вересень 2018 року бюджетними закладами, установами,
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів
проведено 14212 електронних закупівель. Очікувана вартість становила 2,45
млрд. грн. Економія коштів обласного та районних бюджетів становила
майже 132,85 млн. грн., або 5,4%.
\
Загалом за 9 місяців 2018 року проведено 12370 допорогові закупівлі.
Економія коштів по допорогових закупівлях склала 35,04 млн. г р ^ ^ б о 26,4%
від загальної економії коштів.
^ '
І
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За 2018 рік очікується економія по допорогових закупівлях в межах 38
млн. грн.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Чисельність
зайнятого населення Вінницької області у віці 15-70 років за січень- червень
2018 року збільшилась порівняно з відповідним періодом 2017 року на 0,8%
або на 5,1 тис. осіб і становила 652,8 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення відповідно збільшився з 55,9% до 56,8%),
що відповідає середньому по Україні.
Чисельність безробітних серед економічно активного населення області
у віці 1 5 - 7 0 років (за методологією МОП) зменшилась на 3,9 тис. осіб - з
79,1 до 75,2 тис. осіб, рівень безробіття економічно активного населення,
визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з
10,9%) до 10,3%) (середній по Україні - 8,9%), у т.ч. населення працездатного
віку - з 11,3% до 10,7%) (середній по Україні - 9,3%).
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
РІВЕНЬ
ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ
ТА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ.
Регіональна політика у сфері оплати праці направлена на дотримання
державних соціальних гарантій та формування конкурентного середовища на
ринку праці з метою посилення соціального захисту працівників.
У поточному році ріст рівня заробітної плати у Вінницькій області
випереджає середній по Україні: за січень-вересень 2018 року приріст
середньомісячної заробітної плати в області складає 28,3%) до відповідного
періоду 2017 року, тоді як по Україні - 25,7%.
За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце
серед регіонів України, а за темпами її росту - 2 місце. Номінальна
середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2018 року до відповідного
періоду 2017 року зросла на 1661,81 грн. і становить 7541,45 грн.
За 2018 рік середньомісячна заробітна плата штатних працівників
очікується в розмірі 7850 грн, що на 28,2%) більше минулого року.
Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2018 року до
відповідного періоду 2017 року становив 115,7%) (в середньому по Україні 112,8%). За індексом реальної заробітної плати за звітний перЦд область
займає 2 місце в рейтингу регіонів України.
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Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників
області за січень-вересень, грн.

В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати,
коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за
основними видами діяльності за січень-вересень 2018 року складає 2,8
(найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність - 10220,99 грн. (ріст в
порівнянні з січнем-вереснем 2017 року на 30%), найнижчий - у сфері
поштової та кур’єрської діяльності - 3699,51 грн. (зросла на 33,3%).
В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-вересень
2018 року становить - 8888,46 грн. (зросла на 31% і на 17,9% перевищує
середній рівень по економіці області).
Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата
за січень-вересень 2018 року становить - 8989,10 грн. (зросла на 32,7% і на
19,1% перевищує середній рівень по економіці області).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період
складає 7977,09 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 29,3% та
на 5,8% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду
діяльності сільське господарство - зарплата у сільгоспвиробників зросла на
30,9% і складає 7700,53 грн. (на 2,1% більше середнього рівня по економіці
області).
Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна
плата за січень-вересень 2018 року працівників, що зайняті у сфері
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування зросла на 42,3% і становить 10029,83 грн.;
у сфері інформації та
телекомунікації збільшилась на 22,7% і становить 9735,53 грн.; зайнятих у
38
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транспорті, складському господарстві, поштовою та кур’єрською діяльністю
- зросла на 29,5% і склала 8821,69 грн.; оптовою та роздрібною торгівлею,
ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів - зросла на 40,7% і
становить 7801,11 грн.; у будівництві - зросла на 34,3%) і склала 7941,62 грн.
Станом на 1 жовтня 2018 року загальна сума заборгованості із
заробітної плати на 23 підприємствах області (включаючи 4 економічно
активних, 18 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке
призупинило діяльність) становить в цілому 12404,9 тис. грн., в порівнянні з
даними на 01.01.2018 року збільшилась на 5,6%, або на 653,24 тис. грн., а в
порівнянні з 01.09.2018 року - зменшилась на 2% або на 252,2 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. В області забезпечено
виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми (понад 57 тис. осіб),
малозабезпеченим сім’ям (понад 9 тис. осіб), інвалідам з дитинства, дітямінвалідам (понад 19 тис. осіб) та громадянам, які здійснюють догляд за
інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу (понад 2 тис. осіб).
Житлову субсидію на відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг отримали 161,9 тисяч домогосподарств, 85824 осіб отримали монетизовану виплату компенсації невикористаних сум субсидій.
За підтримки обласного бюджету надано одноразову матеріальну
допомогу 6 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО та особам, які
отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) на загальну суму 360
тис. грн. та 18 особам, які отримали поранення та захворювання під час
проведення антитерористичної операції у східних областях України на
загальну суму 360 тис. грн..
За рахунок коштів обласного бюджету здійснено заходи оздоровлення
та відпочинку 4 вдів загиблих учасників антитерористичної операції разом з
4 дітьми шкільного віку та 27 батьків загиблих учасників бойових дій у
клінічному санаторії «Авангард» м. Немирів.
В області впроваджено низку власних інноваційний проектів соціальної
адаптації, розвитку сімейного дозвілля та психоемоційного розвантаження
для учасників бойових дій та їх родин.
Відкрито притулок для тимчасового перебування жінок, які
постраждали від домашнього насильства. Заклад розрахований на одночасне
перебування 20 осіб. Станом на 1 жовтня 2018 року послугами притулку
скористалися 15 жінок та 18 дітей.
В рамках проектної діяльності МБФ «Українська фундація
громадського здоров’я» за підтримки Міністерства соціальної політики
України та Фонду ООН у галузі народонаселення функціонує 4 мобільні
бригади соціально-психологічної допомоги, які створено на базі Вінницького
обласного ЦСССДМ (обслуговує Вінницький та Калинівський райони),
Барського РЦССДМ (обслуговує Барський та Мурованокуриловецький
райони), Гайсинського РЦССДМ (обслуговує Гайсинський та Трос'щнеі^ький
райони), Могилів-ГІодільського РЦССДМ (обслуговує Могилів-Подільський,
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Чернівецький райони та м. Могилів-Подільський). Від початку реалізації
проекту допомогу надано 1308 особам.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В області проводиться перерахунок
пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві та забезпечується
стабільна виплата всіх пенсійних зобов’язань.
За січень-вересень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного
фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали
9185,6 млн. грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року збільшились на
27,7% або на 1990,3 млн. грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається
дотаційним регіоном. Станом на 1 жовтня 2018 року забезпеченість власними
коштами на виплату пенсій складає 41% і в порівнянні з відповідним
періодом минулого року збільшилась на 1,1 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у
Вінницькій області за січень-вересень 2018 року склали 9181,0 млн. грн., що
майже на 27,6% або на 1986,7 млн. грн. більше ніж за січень-вересень 2017
року.
Станом на 01.10.2018 року в області фактично отримують пенсії 451680
осіб. Крім того, отримують пенсії 21645 військовослужбовців.
Динаміка зростання розміру пенсій у Вінницькій області, грн.
2083,0

2149,69

1645,9
1505,4

Ф

01.01.2016 р.

01.01.2017 р.

1389,6

01.01.2015 р.

01.01.2018 р.
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РЕФОРМА ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. В області за
оперативними даними функціонує 805 закладів дошкільної освіти, в яких
виховується понад 57 тис. дітей.
Існуюча мережа закладів дошкільної освіти майже забезпечує освітні
потреби населення та дозволила охопити освітою 85,4% дітей віком від ? до 6
років (по Україні 85%).
У 2018 році в області в закладах дошкільної освіти додатково утворено
236 місць, в тому числі:
- відкрито 1 новобудову - с.Нова Гребля Калинівського району,
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- З дошкільні підрозділи у навчально-виховних комплексах на 86 місць
в с.Микулинці Літинського району, с.Жабокричка Чечельницького району та
с.Козятин Козятинського району,
- З групи у функціонуючих закладах дошкільної освіти на 50 місць в
с.Селище Тиврівського району та м.Шаргород.
Станом на 1 жовтня 2018 р. в області функціонує 814 закладів загальної
середньої освіти, в яких навчається 161,7 тис. учнів.
До нового навчального 2018/2019 року завершено:
• будівництво:
- Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району на 144 уч. місць,
- Зведенівської СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району на 144 уч. місць;
• реконструкцію Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району І-ІІІ ст. на
260 уч. місць.
Всього в області прийняті рішення про створення 34 опорних закладів з
54 філіями.
1
вересня 2018 року у м. Вінниця відкрився новий навчальний заклад Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді, який
працюватиме в рамках реалізації тристоронньої угоди між Вінницьким
національним технічним університетом, Вінницькою обласною державною
адміністрацією та Департаментом освіти і науки ОДА.
В області працюють 33 державні професійно-технічні навчальні
заклади, де навчається близько 14 тис. учнів. Закладами професійнотехнічної освіти випущено і направлено для працевлаштування на
підприємства, установи і організації 5,5 тис. кваліфікованих робітників, з
яких майже 90% працевлаштовано. Випускники із числа дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування працевлаштовані стовідсотково.
У даний час в області працюють 10 навчально-практичних центрів, у
тому числі протягом навчального року відкрито 6.
Вперше заклади професійної (професійно-технічної) освіти включені
до Програми, яка реалізується за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку. Проект «Новітня сільськогосподарська техніка складова
забезпечення
ринку
висококваліфікованими
робітниками,
підготовленими Комаргородським ВПУ», спрямований на придбання
сільськогосподарської техніки. Кошти виділено, техніка придбана.
В області функціонує 45 закладів вищої освіти: 27 коледжів та
технікумів і 18 університетів та інститутів, з яких 4 університети мають
статус національного.
л
З 1 вересня 2018 р. в області розпочато впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти Нової української школи.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної сер^цньої
освіти «Нова українська школа» передбачена субвенція з державшого
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бюджету в сумі 45,8 млн. грн. Вона спрямовується на закупівлю дидактичних
матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком.
Для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами в
області заплановано створити 28 інклюзивно-ресурсних центрів у 2018-2019
роках.
У 2018 році органами місцевого самоврядування прийнято 20 рішень
про створення інклюзивно-ресурсних центрів, з них 10 розпочали свою
діяльність з 1 вересня 2018 р..
На базі комунального вищого навчального закладу «Вінницька
академія неперервної освіти» створено Обласний ресурсний центр з
підтримки інклюзивної освіти.
В області функціонує 1064 навчальних комп’ютерних комплекси та 561
мультимедійних навчальних комплексів. Всі навчальні заклади області
підключено до мережі Інтернет.
У 2018 році з державного бюджету на оснащення закладів загальної
середньої освіти з поглибленим профільним вивченням природничих та
математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі
кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними
засобами навчання виділено кошти у сумі 18,1 млн. грн. За ці кошти
проводиться закупівля 50 сучасних кабінетів математики для закладів
загальної середньої освіти з поглибленим вивченням математичних
предметів та опорних шкіл.
Продовжено виплату грантів облдержадміністрації та обласної Ради за
інноваційні проекти для 23 закладів освіти, які отримають 650 тис. грн..
У закладах освіти області станом на 1 жовтня 2018 р. на 100%
завершено підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та освоєно понад
150,0 млн. грн.:
- у 109 школах замінено 1459 вікон;
- у 20 школах утеплено фасади;
- у 19 школах відремонтовано та утеплено дахи;
- у 41 закладі відремонтовано системи опалення;
- у 16 школах замінено котли на сучасні та модернізовані;
- у 32 закладах замінено 69 дверей;
- відремонтовано 5,2 км. теплових мереж.
Продовжувалась робота щодо переводу газових котелень закладів
освіти на альтернативні види палива. В результаті дообладнано та
переоснащено 153 газові котельні на альтернативні види палива. На даний
час у загальноосвітніх закладах області залишається ще 184 газоЕ
У 2018 році на проведення робіт по дооснащенню газоЕ
котлами на альтернативних видах палива у 7 закладах освіти
млн. грн.
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На виведення котелень з підвальних приміщень у 4 закладах освіти у
поточному році виділено 5,8 млн. грн. Завершено роботи на 2 об’єктах на
загальну суму 2,3 млн. грн.:
- Ямпільський р-н - Писарівська ЗОШ І-ІІІ ст. (1,2 млн. грн.);
- Бершадський р-н - Дяківська ЗОШ І-ІІ ст. (1,1 млн. грн.).
Продовжуються роботи по виведенню котельні з підвального
приміщення у Борщагівській ЗОШ Погребищенського району.
У 2018 році на придбання шкільних автобусів на умовах
співфінансування (70% - за рахунок освітньої субвенції, 30% - за рахунок
коштів місцевих бюджетів) виділено 10455,7 тис. грн., придбано 11 шкільних
автобусів за кошти різних джерел фінансування на суму 19941,2 тис. грн., а
саме:
- 8 автобусів на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції
(8372,93 тис. грн.) та кошти місцевих бюджетів (6269,57 тис. грн.);
- З автобуси - за кошти місцевого бюджету (5298,7 тис. грн.).
Проведено тендери на закупівлю ще 2 автобусів на загальну суму
3607,25 тис. грн.
У 2018 році парк шкільних автобусів складає 300 одиниць.
Із
загального числа шкільними автобусами довозиться 12261 учнів, що
становить 74,4%) до потреби.
Найманим (орендованим) транспортом доїжджає 3669 учнів (22,2%).
Іншим видом транспорту (рейсовим автобусом, власним транспортом) - 536
учнів (3,2%)).
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Медична
допомога населенню області надається мережею лікувально-профілактичних
закладів первинного, вторинного та третинного рівня.
В області функціонує 49 закладів первинної медичної допомоги, до
складу яких входять 325 лікарських амбулаторій, 816 фельдшерсько акушерський пунктів.
Медичну допомогу на вторинному рівні надають 27 центральних
районних лікарень, окружних лікарень інтенсивного лікування, лікарні
планового лікування; 12 міських лікарень, з них в м. Вінниця (4 лікарні, 2
пологових будинки, 1 кардіоцентр), 8 стоматполіклінік (2 - в м. Вінниця, 6 - в
районах).
Медичну допомогу на третинному рівні надають 49 закладів, в тому
числі обласна лікарня ім. М.І. Пирогова, обласна дитяча клінічна лікарня,
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, 9 спеціалізованих лікарень, 2
психіатричні лікарні, 8 диспансерів, 8 санаторіїв, 2 будинки дитини, 5 інших
закладів.
За звітний період у Вінницькій області зареєстровано сталу динаміку
коефіцієнтів народжуваності (на рівні 6,1%о) та загальної сі\ ‘
:ті (в
межах 11,2%).
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За 9 місяців звітного року порівняно з минулорічним реєструється
стала динаміка показника смертності населення працездатного віку: 306,7 на
100 тис. нас., в тому числі чоловіків - 502,7 та жінок - 142,1 на 100 тис.
населення.
Аналіз показників загальної захворюваності населення області свідчить
про її стабілізацію. За 9 місяців 2018 року порівняно з 2017 роком рівень
загальної захворюваності склав 16124,8 проти 16082,4 на 10 тис населення
області.
Первинна захворюваність населення реєструється на рівні 4527,3 на 10
тис. населення, що загалом відповідає рівню 2017 року - 4526,9 на 10 тис.
населення.
У Вінницькій області в рамках децентралізації у сфері охорони
здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад створено, функціонують
14 нових закладів первинної медико-санітарної допомоги.
В області розпочався процес реорганізації закладів охорони здоров’я бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.
Функціонують як комунальні підприємства 48 з 49 закладів охорони
здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги. В процесі
перетворення 1 заклад. Договори з національною службою здоров'я України
уклали 43 комунальні неприбуткові підприємства, що становить 87,8% від
загальної кількості закладів охорони здоров’я первинної ланки.
На Вінниччині створено 4 госпітальних округи: Північний, Південний,
Східний, Західний.
В області забезпечено реєстрацію закладів охорони здоров’я, що
надають первинну медичну допомогу, медичних працівників таких закладів
та пацієнтів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією
(«еНеаІїИ»).
Усі заклади первинної медичної допомоги підключилися до
електронної системи охорони здоров’я, усі лікарі первинного рівня надання
медичної допомоги зареєстровані в «еНеакЬ». На даний час на одного лікаря
первинної ланки припадає в середньому 977 підписаних декларації. Станом
на 10 жовтня 2018 року в електронну систему надійшло 1 043 671 декларацій.
В області підписанням декларацій охоплено 66% населення.
Для підвищення рівня якості та доступності екстреної медичної
допомоги до найбільш віддалених населених пунктів області, створено
територіальне медичне об’єднання екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф.
Обслуговування населення області здійснюється 8 станціями екстреної
медичної допомоги, 30 відділеннями та 32 пунктами базування бригад ЕМД,
з яких 18 - постійного та 14 тимчасового.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здс іров’я є
реалізація субпроекту «Складова розвитку системи охорони з(зоров’я
Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хв орим із
серцево-судинною патологією».
І

V
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Триває будівництво Регіонального центру (160 млн. грн):
- розпочато будівельні роботи - сплачено авансовий платіж в розмірі
15% від акцептованої суми договору, що складає 72,8 млн. грн.;
- станом на 1 жовтня 2018 р. закінчуються підготовчі роботи по
перенесенню мереж (водопостачання, газ, каналізація, теплопостачання).
Всі роботи проводяться при технічному нагляді спеціалістів компанії
EPTISA (Іспанія).
Загалом протягом 2018 року в межах субпроекту на загальну суму 27,3
млн. грн було поставлено 62 од. медичного обладнання для діючого
Кардіологічного центру, закладів охорони здоров’я вторинного та
первинного рівнів меддопомоги.
Протягом 2018 року було закуплено:
- 51 од. медичного обладнання на суму 6,9 млн. грн для центрів
первинного та вторинного рівня надання меддопомоги;
- 11 од. медичного обладнання на загальну суму 16,5 млн. грн для КЗ
«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр
серцево-судинної патології»;
- поставлено медичні вироби (витратні матеріали та лікарські засоби)
на загальну суму 3,9 млн. грн., до кінця року плануються поставки на суму 2
млн. грн..
Станом на 1 жовтня 2018 р. проведено 584 планові коронарографії
(58%) та 566 планових стентувань коронарних судин (60%).
Хворим 1 черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною
патологією здійснено 250 планових безкоштовних коронарографій.
Результати свідчать про наявність серйозної патології серця у 53,2%
випадків: 38% хворим зразу ж безкоштовно простентована «критична
судина»; 16% хворих з множинними враженнями серцевих судин направлені
на оперативне втручання в профільні інститути м. Києва. Очікується, що
такий підхід до попередження ускладнень важкої патології диспансерної
групи хворих серцево- судинною патологією впливати на якість життя
людей.
Телеметричним підрозділом Обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф надано 13007 дистанційних консультацій
Завдяки функціонування останніх додатково діагностовано 915 випадків
гострого коронарного синдрому (ГКС). Службою екстреної меддопомоги
проведено 26 догоспітальних тромболізісів. В кардіоцентр маршрутизовано
225 хворих з ГКС з елевацією сегмента ST.
В області реалізується Урядова програма «Доступні ліки», в якій
задіяно 297 аптечних закладів, ними відпущено ліків відповідно до 614193
рецепта на загальну суму 28,7 млн. грн. (план асигнувань на 2018 рік 40,9
млн. грн).
З метою успішної реалізації пілотного проекту щодо з
дження
державного регулювання цін на препарати інсуліну для хвори
тсровий
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діабет області у 2018 році виділено 24,563 млн. грн. цільових коштів.
Зазначені кошти пропорційно розподілено між містами та районами області.
Участь у проекті приймають: 129 лікарів - користувачів І рівня Реєстру
пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, 6 користувачів II рівня - експерти
за напрямком «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія», 16 аптек суб’єктів господарювання (мережа з 60-ти окремих аптечних закладів користувачів реєстру III рівня).
З початку року для 7,6 тис. осіб виписано 72121 рецепт на препарати
інсуліну на загальну суму відшкодування 26,7 тис. грн.
В рамках Урядової програми «Доступні ліки» проводиться виписка
рецептів для хворих на цукровий діабет II типу, які приймають таблетовані
цукрознижуючі препарати. Впродовж 2018 року залучено 34 142 хворих
зазначеної категорії. Проведено відшкодування за 93107 рецептами на
загальну суму 5507,2 тис. грн. Середня вартість одного рецепта 59,15 грн.
Середньомісячна заробітна плата лікарів області за 9 місяців 2018 року
зросла на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і становить
7602 грн. (2017 рік - 6716 грн.).
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. На первинному обліку служб у
справах дітей перебуває 2401 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них 1672 дітей перебувають під опікою, піклуванням громадян,
549 - в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 119 - в
інтернатних закладах всіх форм підпорядкування, 3 - виховуються в
закладах, створених благодійними та громадськими організаціями, 20 навчаються в вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах
різних рівнів акредитації, 38 - в тимчасових формах влаштування (22 - в
сім’ях родичів, знайомих, 15 - центрах соціально-психологічної реабілітації
дітей, 1 - інше).
В області 92,5%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, охоплено сімейними формами виховання, що на 0,5%) більше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На даний час в області функціонує 55 дитячих будинків сімейного типу
та 134 прийомні сгм’ї, в яких на вихованні перебуває 631 дитина-сирота,
дитина, позбавлена батьківського піклування, та осіб з їх числа. З початку
2018 року в області створено 8 прийомні сім’ї, до яких влаштовано 46 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 1 жовтня 2018 р. в області усиновлено 26 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування; допомога при усиновленні
дитини призначена 101 усиновителю на 129 дітей на суму 1123 тис. грн.
Батькам вихователям та прийомним батькам призначено державну соціальну
допомогу за принципом «Гроші ходять за дитиною» в сумі 22,81
грн..
і
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Реалізація права дитини на сімейне виховання сприяла зменшенню
кількості дітей цієї категорії в інтернатних закладах. Сьогодні цей показник
складає 4,9%.
На особливому контролі знаходиться питання забезпечення реалізації
права на виховання у сім’ї дітьми-сиротахми та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із районів проведення
антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.
Так, в області перебуває 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із зони АТО та
тимчасово окупованої території, які виховуються в сімейних формах
виховання, а саме: 4 прийомні сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб в с.
Слобода Дашковецька Вінницького району (1 - прийомна дитина та 1- рідна);
в м. Хмільник (1 - прийомна дитина, 3 - рідних); в м. Погребище (4 прийомних дитини, 1 дитина під опікою та 4 - рідних) та в с. Шпиків
Тульчинського району (1 прийомна дитина).
Під опікою/піклуванням перебуває 11 дітей в 11 сім’ях громадян, які
переселились з Донецької, Луганської областей та АР Крим. На даний час
зазначені сім’ї проживають у Козятинському, Могилів-Подільському,
Муровано-Куриловецькому, Немирівському, Погребищенському районах, в
містах Вінниця та Жмеринка.
Однією з форм соціальної адаптації дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, є їх соціально-психологічної реабілітація у
Вінницькому та Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної
реабілітації дітей.
Станом на 1 жовтня 2018 р. у даних закладах перебувала 121 дитина. За
вказаний період повернуто до біологічних сімей 36 дітей, 18 дітей
влаштовано до сімейних форм виховання та 2 дитини усиновлено.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ. Мережа закладів культури області
становить 2120 одиниць, з них 14 - обласного підпорядкування.
Діяльність галузі забезпечують 6,8 тис. працівників, в т. ч. 1,2 тис.
працівників в закладах культури і мистецтв обласного підпорядкування, що
залишається на рівні відповідного періоду минулого року.
У 2018 році реалізовано 126 конкурсних та фестивальних програм,
серед яких 10 міжнародних, 13 всеукраїнських, 15 обласних та 88
регіональних і районних мистецьких проектів. Кількість відвідувачів
вищезазначених заходів становить понад 400 тисяч жителів та гостей області,
до участі залучено понад 1300 кращих творчих колективів та понад 2,5 тисячі
окремих виконавців.
Увагу митців з України та багатьох країн Європи привертають
міжнародні проекти, що традиційно проводяться на Вінниччині: фестивалі
народної хореографії «Барвінкове кружало», органної музику «Музика в
монастирських мурах», ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекік, «УіппуІБІа
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Jazz Fest», форум молодої музики «Contemporary Music Days in Vinnitsia» та
інші.
У червні поточного року в м. Тульчині відбувся II Міжнародний
фестиваль «OPERAFEST TULCHYN». Відвідувачами заходу майже 50 тис.
глядачів. В рамках проекту проведено Всеукраїнську конференцію
«Культура та креативні індустрії - як основа розумної стратегії розвитку
малої території» та відкрито пам’ятник мелодії «Щедрик».
З метою збереження та популяризації народного мистецтва на
Вінниччині реалізовано низку заходів, серед яких: всеукраїнські свята сатири
і гумору, мистецькі проекти, обласні фестивалі, фестивалі творчих
колективів національних меншин та етнічних груп Вінниччини та інші.
У 2018 році колективами обласних академічних театрів здійснено показ
383 вистав, які відвідали майже 72 тис. глядачів, з них 15 тис. дітей та молоді.
Водночас, обласною філармонією проведено 199 концертів, які
відвідали майже 50 тис. глядачів.
За звітний період до книгозбірень області надійшло 52,3 тис.
примірників видань на суму понад 2,7 млн. грн. За кошти місцевих громад
придбано 10 тис. примірників на суму 810,5 тис. грн.
Продовжувалась робота з комп’ютеризації бібліотек у Бершадському,
Г айсинському, Мурованокуриловецькому, Літинському, Немирівському,
Тростянецькому районах, де було придбано 10 комп’ютерів, 4 одиниці
оргтехніки та додатково підключено до мережі Інтернет 7 бібліотек.
До основного фонду музеїв надійшло майже 4 тисячі одиниць
збереження, що на 550 більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. Створено 410 виставок, проведено понад 5,6 тис. екскурсій, які
відвідали 385 тис. осіб. Розпочато роботу зі створення Музею археології та
виноробства в Ямполі, сума грантових коштів на створення якого складає 12
тис. євро.
З нагоди 100-річчя від дня заснування обласного краєзнавчого музею
відкрито низку виставок.
В рамках міжнародного проекту на території Тростянецького району
працювала археологічна експедиція Інституту археології НАН України та
Інституту протоісторії Університету ім. Крістіана Альбрехта (м. Кіль,
Німеччина). За результатами її роботи знайдено фрагменти керамічного
посуду та бронзові вироби скіфської культури VII-VI ст. до н.е. Розпочато
роботу археологічної експедиції НДЦ «РАС» інституту археології НАН
України з рятівних археологічних досліджень курганів скіфської доби біля
м.Гайсина.
З метою морального та матеріального заохочення митців до творчого
пошуку здійснюється виплата персональних та творчих стипендій
облдержадміністрації та обласної Ради в галузі культури і мистецтв 17
митцям Вінниччини, 5 кращим студентам мистецьких навчальних закладів III рівня акредитації та 18 письменникам у сумі 238,5 тис. грн. у
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В поточному році проведено ремонтно-реставраційні роботи на 120
пам’ятках архітектури та історії місцевого значення на суму 6 млн. грн., що в
1,5 рази більше відповідного періоду минулого року.
Станом на 1 жовтня 2018 р. здійснено ремонти 232 приміщень на
загальну суму 36,3 млн. грн., що на 10% більше відповідного періоду
минулого року.
Відповідну роботу здійснено в приміщеннях закладів культури
обласного підпорядкування на загальну суму 4,9 млн. грн. Проведено поточні
ремонтні роботи приміщення, електромережі, 2-х фасадів та балкону
пам’ятки національного значення XVIII ст. Палацу Потоцьких в м. Тульчині
- 1,8 млн. грн.
Здійснено ремонт підлоги першого поверху та заміна обладнання
електрощитової обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.
Садовського на суму 1,3 млн. грн., капітальний ремонт сцени Вінницького
коледжу культури і мистецтв ім. М. Леонтовича (285,0 тис. грн.). Здійснено
капітальний ремонт приміщення музею «Подільська хата» історикокультурного заповідника «Буша» -150,0 тис. грн.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ. Туристична галузь набуває
все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери області.
Область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього
та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу,
сприятливий клімат, багатство флори і фауни, санаторно-курортне лікування
(курорт державного
значення Хмільник),
історико-культурний
та
туристично-рекреаційний потенціал, достатні людські ресурси, розвинуту
мережу
транспортного
сполучення,
можливість
авіасполучення
(функціонують авіарейси на Тель-Авів, Анталію та Шарм-Ель-Шейх).
Туристичні послуги у Вінницькій області надають 69 суб’єктів
туристичної діяльності (юридичні та фізичні особи-підприємці).
За січень-вересень 2018 року туристичний збір до місцевих бюджетів
склав 345,7 тис. грн. та у порівнянні до відповідного періоду минулого року
збільшився на 25,4%.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної
спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та
архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового
мистецтва, 1 - ландшафтна.
Туристичний потенціал області було презентовано в березні 2018 року
в м. Києві на найбільшій в Україні 24 міжнародній виставці ІЛТТ 2018:
«УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», національна експозиція якої була
представлена 36 містами і регіонами туристичної України.
В заході прийняли участь компанії з Болгарії, Греції, Грузії, Єгипту,
Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Кіпру, Куби, Мальти, Мальдівської
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Республіки, Малайзії, Марокко, Словаччини, Словенії, США, Палестини,
Туреччини, Тунісу, України та Шрі-Ланки.
В рамках виконання Плану заходів Програми розвитку туризму на
2017-2020 роки в квітні поточного року офіційна делегація області прийняла
участь у ювілейній X міжнародній виставці сільського та активного туризму
AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м. Кельце), яка проходила у другому за
величиною виставковому центрі Республіки Польща - Targi Kielce, у
Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща.
Під час заходу представлено туристичний потенціал області,
налагоджено партнерські зв’язки між туроператорами Вінниччини та
представниками міжнародних компаній.
В даному заході прийняли участь представники турбізнесу, туристичні
організації, державних органів з Чехії, Литви, Угорщини та відвідало більш
ніж 20 тисяч відвідувачів.
В рамках конференцій, семінарів та дебатів, було обговорено
перспективні
напрямки
співпраці
між
Вінницькою
областю
та
Сьвєнтокшиським воєводством Республіки Польща, в результаті чого
досягнуто домовленості щодо створення спільних туристичних маршрутів та
збільшення кількості туристів, що відвідують дані регіони.
Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого
туризму. В області забезпечено діяльність ЗО садиб, що пропонують
комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню,
екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.
З метою розвитку сільського зеленого туризму в області проведено
семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого
туризму в регіоні», учасниками якого були фахівці та експерти з різних
областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також
зацікавлені особи, що бажають займатися даним видом діяльності.
За результатами проведення заходу, окремі учасники розпочали роботу
з надання послуг сільського зеленого туризму.
З метою визначення потенційно привабливих для туристів об’єктів,
зокрема, палаців, відповідних закладів харчування та розміщення проведено
обстеження
в
6
районах
області:
Жмеринському,
Барському,
Мурованокуриловецькому,
Тростянецькому,
Крижопільському
та
Піщанському з подальшим включенням їх до туристичних маршрутів. Під
час виїзного обстеження було відвідано 11 туристичних об’єктів.
Новостворені маршрути пропонуються потенційним туристам, що
віддають перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам,
які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку туристичних послуг.
Дані заходи сприяють промоції Вінниччини як туристично
привабливого регіону.
г \
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З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення
кількості туристів проведено інформаційний семінар «Промоція туристичних
об’єктів Вінницької області». В рамках даного заходу розроблено та
презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина - подорож за
враженнями» та туристичний буклет «Стежками Вінниччини», реалізовано
промо-компанію в соціальних мережах та інформаційних порталах.
Організовано та проведено екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського
будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями Міського
центру
соціально-психологічної
реабілітації
дітей
та
молоді
з
функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних об’єктах
м.Вінниці.
З метою створення умов для організації повноцінного сімейного
відпочинку, збереження і відтворення в штучних умова рідкісних та
занесених до Червоної книги тварин та птахів, промоції туристичного
потенціалу регіону, проведено роботи щодо облаштування інфраструктури
Відокремленого підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» заклад налічує більше 400 представників різних видів тварин та є однією із
туристичних родзинок Вінниччини.
Організовано та проведено промо-тур для представників туристичних
компаній, засобів масової інформації, депутатів постійної комісії обласної
Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності
та історичної спадщини та інших зацікавлених організацій по туристичних
об’єктах області.
Проведено навчальний семінар з питань модернізації туристичної
інфраструктури (т.ч. пристосування для відвідування людей з інвалідністю) і
впорядкування прилеглих до туристичних об’єктів територій для
представників об’єднаних територіальних громад, туристичних об’єктів,
власників закладів розміщення та харчування.
В майбутньому - це дозволить підвищити рівень доступності
туристичної інфраструктури та якості обслуговування туристів.
РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. На даному
етапі розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні технології є
важелями впливу на фінансово-економічні та соціально-політичні процеси.
Необхідність розбудови інформаційного простору області обумовлена
потребою в інформаційному забезпеченні державної політики та супроводі
питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку області
та сприянні розвитку інфраструктури Вінниччини, підвищенні ролі засобів
масової інформації у становленні громадянського суспільства, забезпеченні
конституційних прав громадян на отримання достовірної та об’єктивної
інформації, підвищенні рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та
інститутами громадянського суспільства.
У поточному році проведено 38 презентацій книг місцевих авторів
виданих коштом обласного бюджету. Відповідно до Положення цро видання
творів місцевих авторів книги, видані коштом обласцоїю бюджету,
А І
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передаються в бібліотеки області та шкільні бібліотеки, а також
використовуються для проведення конференцій, ділових зустрічей,
відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам'ятних дат,
обслуговування делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном,
вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад.
Важливою інформаційною складовою в сучасному суспільстві є книга,
що була і залишиться ключовим чинником у розвитку духовності нації. В
умовах сьогодення, коли має місце активізація процесів відродження
української культури, роль і значення книги важко переоцінити.
В обласному бюджеті на 2018 рік передбачено кошти у сумі 1000,0 тис.
грн. на видання творів місцевих авторів, 195,0 тис. грн. - на видання серії
книг «Моя Вінниччина», на фінансову підтримку редакційно-видавничих
груп «Реабілітовані історією» - 550,9 тис. грн., «Книга Пам’яті України» 321,5 тис. грн., «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 410,0
тис. грн. та Вінницької обласної організації «Редакція комунального
друкованого засобу масової інформації - журналу «Вінницький край» -1000,0
тис. грн. Експертною радою відібрано 38 книг місцевих авторів та 9 книг
серії «Моя Вінниччина», які буде видано до кінця поточного року.
Протягом звітного періоду проведено 9 круглих столів щодо
формування громадської думки та забезпечення більш широкої
поінформованості населення області, національно-патріотичного виховання,
висвітленню життя та діяльності видатних постатей національної історії.
З метою ознайомлення журналістів з соціально-економічним розвитком
районів, вивчення досвіду реформування місцевого самоврядування в області
та оприлюднення відповідних матеріалів в ЗМІ проведено 5 турів конкурсу
«Вінниччина очима редактора».
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Е-УРЯДУВАННЯ ТА ЕДЕМОКРАТЙ. В області діє регіональна програма інформатизації
«Електронна Вінниччина» на 2016-2018 роки, яка затверджена рішення 19
сесії обласної Ради 7 скликання від 19.05.2017 року № 352.
Відповідно до заходів програми у 2018 році:
1. Спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна
Європа» у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади
та участі громади» проводяться роботи з автоматизації документообігу 12
пілотних центрів надання адміністративних послуг області (Барського,
Гайсинського,
Іллінецького,
Калинівського,
Крижопільського,
Мурованокуриловецького, Немирівського, Тиврівського, Теплицького,
Козятинського районних, Жмеринського та Ямпільського міських).
2. Розробляється регіональний веб-портал адміністративних послуг.
3. Проводиться уніфікація та модернізація офіційних веб-сайтів
райдержадміністрацій, відповідно до вимог законодавства, з метою
забезпечення достатнього рівня їх змістовного наповнейня, та технічного
забезпечення.
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4.
Проведено закупівлю програмного забезпечення для автоматизації
електронного документообігу в облдержадміністрації. На даному етапі
відбувається впровадження системи електронного документообігу в апараті
облдержадміністрації.
Зазначена
система
електронного
документообігу
дозволить:
автоматизувати процеси діловодства в облдержадміністрації та її
структурних підрозділах; забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку
діяльності керівництва, якості та своєчасності прийняття управлінських
рішень; працювати з електронними документами в режимі віддаленого
доступу за допомогою мобільних пристроїв через веб-інтерфейс; забезпечити
інтеграцію з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади
України; підвищити продуктивність праці персоналу за рахунок вивільнення
робочого часу шляхом зменшення обсягів рутинних операцій (на пошук
документів, підготовку звітів тощо); забезпечити автоматизацію процесів
опрацювання внутрішніх, вхідних та вихідних електронних документів;
забезпечити належний рівень виконавської дисципліни та відповідного
поточного контролю за нею тощо.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД (ОТГ). В області функціонують 35 об’єднаних територіальних
громад, які об’єднали 105 місцевих рад.
У квітні 2018 року до Іллінецької міської об’єднаної територіальної
громади приєдналась Паріївська сільська територіальна рада Іллінецького
району. Окрім того, 29 квітня 2018 року відбулися перші місцеві вибори у
Тростянецькій селищній об’єднаній територіальній громаді, до якої увійшли
Тростянецька селищна рада та Демидівська сільська рада Тростянецького
району.
Постановою Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року
№156 призначено перші місцеві вибори на 23 грудня 2018 року:
- Павлівської сільської ОТГ Калинівського району (об’єднання з
Мізяківською сільською територіальною радою Калинівського району);
- Соболівської сільської ОТГ Теплицького району (об’єднання з
Шиманівською сільською територіальною радою Теплицького району);
- Теплицької селищної ОТГ Теплицького району об’єднаної
територіальної громади Теплицького району (об’єднання з Росошанською,
Сокирянської, Пологівської, Веселівської, Костюківської, Удицької та
Стражгородської сільськими територіальними радами Теплицького району.
Окрім того, обласна державна адміністрація звернулась до Кабінету
Міністрів України про внесення змін до Перспективного плану формування
територій громад Вінницької області щодо добровільного приєднання:
Антонівської, Пилипи-Борівської, Рожнятівської, ЖолЬбянської,
Пеньківської, Яланецької, Паланської та Кислицької територіальних громад
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Томашпільського району до Томашпільської селищної ОТГ Томашпільського
району;
Некрасовської територіальної громади Вінницького району та
Дашковецької територіальної громади Літинського району до Якушинецької
сільської ОТГ Вінницького району;
Бродецької територіальної громади Козятинського району до
Глуховецької селищної ОТГ Козятинського району;

Соколівської
сільської
ради
Хмільницького
Хмільницької міської територіальної громади.

району

до

Водночас, до обласної Ради подано проекти рішень щодо внесення змін
до рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894
«Про проект Перспективного плану формування територій громад
Вінницької області» в частині формування об’єднаних територіальних
громад:
Якушинецької сільської ОТГ Вінницького району (приєднується
Микулинецька сільська рада Літинського району);
Бабчинецької сільської ОТГ Чернівецького району (приєднується
Моївська сільська рада Чернівецького району);
міста Вінниці (приєднується Деснянська селищна рада Вінницького
району);
Староприлуцької
сільської
ОТГ
Липовецького
району
(приєднується Костянтинівська сільська рада Липовецького району);
Калинівської міської ОТГ Калинівського району (приєднується
Корделівська сільська рада Калинівського району).
Також, обласна державна адміністрація звернулась до Центральної
виборчої комісії України щодо призначення перших виборів депутатів та
селищного голови:
- Сутисківської
селищної
об’єднаної
територіальної
громади
Тиврівського району після добровільного об’єднання з Шершнівською
сільською територіальною радою Тиврівського району;
- Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Літинського
району після добровільного об’єднання з Селищенською сільською
територіальною радою Літинського району.
З метою забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів
всіх суб’єктів добровільного об’єднання територіальних громад обласною
державною адміністрацією продовжується робота щодо актуалізації
Перспективного плану формування територій громад області та його
доопрацювання спільно з відокремленим підрозділом «Центр розвитку
місцевого самоврядування».
'1'

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 р ік 1

З початку року структурними підрозділами облдержадміністрації
спільно з представниками Вінницького відокремленого підрозділу установи
«Центр розвитку місцевого самоврядування» та Вінницького регіонального
відділення Асоціації міст України здійснено 81 виїзд в територіальні громади
для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із сприяння
добровільному об’єднанню територіальних громад області.
Надходження
до
загального
фонду
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад за 9 місяців 2018 року порівняно з відповідним
періодом минулого року зросли на 152,6 млн. грн., або на 27,6%, зокрема: по
податку на доходи фізичних осіб - на 94,3 млн. грн. (на 28,6%), платі за
землю - на 13,3 млн. грн. (на 16,0%), єдиному податку - на 17,9 млн. грн. (на
21,0%), адміністративних послугах- на 3,1 млн. грн. (на 37,4%).
Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 9
місяців 2018 року порівняно з 9 місяцями 2017 року зросли на 1166,4 млн.
грн., або на 25,8%), зокрема, по бюджетах районів - на 336,6 млн. грн., або на
22,6%, містах обласного значення - на 485,7 млн. грн., або на 26,7%,
обласному бюджету - на 191,4 млн. грн., або на 28,5%, об’єднаних
територіальних громадах - на 152,6 млн. грн. або на 27,6%).
Динаміка власних надходжень до бюджетів ОТГ, млн.грн.
704,8

9 міс. 2017р.

9 міс. 2018р.

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
Так, за 9 місяців 2018 року додатковий фінансовий ресурс місцевих
бюджетів області склав 3374,5 млн. грн. проти 2014 року (з часу введення в
дію фінансової децентралізації). Зокрема по єдиному податку - на 845,1 млн.
грн., по акцизному податку - на 775,3 млн. грн., по платі за надання інших
адміністративних послуг - на 159,3 млн. грн.
Спостерігається значне збільшення запланованих капітальних видатків
станом на 1 жовтня 2018 року у бюджетах об’єднаних територіальних громад
порівняно з 2017 роком на 127,5 млн. грн., або на 57,2%.
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1

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ОБЛАСТІ
Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
В області 15 рік поспіль реалізується конкурс проектів розвитку
територіальних громад, який характеризується значною активністю щодо
написання проектів та високим рівнем співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел.
На реалізацію проектів з обласного бюджету виділено 38,5 млн. грн.,
що на 15,5 млн. грн. більше ніж у минулому році ( для порівняння: в 2004році
в конкурсі прийняли участь та стали переможцями 27 громад, з обласного
бюджету було виділено 300 тис. грн.).
Для участі в XV обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних
громад було подано рекордну кількість проектів - 735, з яких переможцями
стали 384 проектів, що в 1,6 рази більше ніж у минулому році.

Подані заявки на участь у
Обласному конкурсі ТГ

Виділено коштів з обласного
бюджету на конкурс, млн.грн.

Вперше, в рамках обласного конкурсу прийняли участь 24 проекти по
міжмуніципальному співробітництву громад, яке спрямоване на розв’язання
певних проблем громад області та сприяє рівномірному розвитку ОТГ
(договори зареєстровані в Мінрегіонбуді України), з них визнано
переможцями 19, в т.ч. - 5 в діючих ОТГ; інші - які в перспективі планують
об’єднатися.
По даному напрямку область зайняла 2 місце серед регіонів України.
Грантова діяльність
Грант - це джерело додаткових ресурсів соціально-значущих проектів,
які направлені на повноцінне використання потенціалу області та зростання
рівня життя населення.
Основними напрямками проектів, які реалізуються із залученням
міжнародної технічної допомоги за рахунок коштів Європейського Союзу, є:
- реформування енергетичного сектору;
- стимулювання розвитку соціальної сфери;
- поліпшення інвестиційного клімату;
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- впровадження інновацій;
- розвиток підприємництва та туризму.
За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та
Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів
направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:
- Меморандум
про
взаєморозуміння
і співробітництво між
швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні IV фаза» DESPRO, Вінницькою обласною державною адміністрацією та
Вінницькою обласною Радою. Нова фаза проекту направлена на розробку та
впровадження регіональної політики поводження з твердими побутовими
відходами. Ще одним інноваційним елементом IV фази стане удосконалення
механізму регіонального кредитування для проектів розвитку. В цьому
напрямку Проект DESPRO планує співпрацювати з Обласним фондом
сприяння інвестиціям та будівництву.
- Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
(III фаза), в рамках якого проводились роботи по завершенню проектів
розпочатих в попередніх роках.
- Меморандум про взаєморозуміння щодо сталого розвитку між
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі - ПРООН») та
Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною
Радою, проводились напрацювання щодо впровадження нового проекту
(робоча назва HOUSES), який буде спрямований на стимулювання та
підтримку ОСББ.
- Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в
області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження
ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на
місцевому, регіональному та національному рівнях.
В поточному році реалізується ряд проектів міжнародної технічної
допомоги по яким облдержадміністрація виступає бенефіціаром, а саме:
1. Проект «EnergyGo: Впровадження плану дій сталого енергетичного
розвитку м. Жмеринка».
2. Проект «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і
економічних інтересів особистих селянських господарств, а також
розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери
Томашпільського району».
3. Проект «Автоматична система оплати проїзду
м / Вінниця Підтрихмка в реалізації проекту».
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4. Проект «Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця Нормативно-правова база».
5. Проект «Енергоефективний Гнівань - енергетична політика для
сталого розвитку міста Гнівань».
6. Проект «Транскордонна мережа для Інноваційного сільського
господарства».
7. Проект «Сільський туризм - вірний крок на шляху покращення
транскордонного співробітництва між Сорокським районом (Республіка
Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».
8. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».
Конкурс
«Село:
Кроки
до
розвитку».
За
підтримки
облдержадміністрації другий рік поспіль в області проходить конкурс «Село:
Кроки до розвитку», який впроваджується Агроіндустріальним холдингом
«Миронівський хлібопродукт».
Метою Конкурсу є стимулювання соціальної активності сільських
громад та підтримку реалізації найкращих ініціатив громадян щодо
економічної самоорганізації сільських жителів, розвитку соціальноекономічного, культурного та туристичного потенціалу краю, усунення
бар’єрів в розвитку підприємництва та самозайнятості в селах.
Порівняно з минулим роком, участь у конкурсі взяли, окрім мешканців
Тульчинського,
Немирівського,
Бершадського,
Тростянецького,
та
Гайсинського районів, представники територіальних громад МогилівПодільського, Оратівського та Липовецького районів.
Загальна вартість проектів становить 1,6 млн. грн. (до відома: у 2017
році - 800 тис. грн.).
В цьогорічного рамках конкурсу визнано переможцями 32 із 64
учасників, які отримали фінансові гранти у розмірі по 50,0 тис. грн. (до
відома: у 2017 році - 20 переможців із 25 заявників).
Тісна взаємодія держави, бізнесу та громадськості в реалізації подібних
проектів є перспективним напрямком та впливає на розвиток не тільки
конкретних сіл, але і області в цілому. Такі проекти з ’являються як результат
відповідального підходу та власної участі у житті населення.
г
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ІХ

ЦД

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК

Цілі та завдання Програми соціального і економічного розвитку області
на 2019 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова
редакція) пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для
забезпечення соціальної стабільності шляхом:
- розвитку високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв;
- впровадження в економіку області розробок та досягнень вітчизняної
науки, посилення мотивації до інноваційної діяльності та технічного
переоснащення виробництва;
- нарощування продуктивності агропромислового комплексу;
- збільшення експорту з високою часткою валової доданої вартості;
- реалізації інфраструктурних проектів;
- збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів
населення та активізації інвестиційних процесів.
Базовими принципами діяльності органів влади, бізнесу та суспільних
інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання є:
- орієнтація на використання передусім власних ресурсів;
- всебічне сприяння розвитку підприємницької діяльності;
- гарантування й захист прав власності;
- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у
тому числі - розвиток системи освіти впродовж життя;
- збільшення кількості зайнятих з одночасним зменшенням частки
неформальної зайнятості;
- створення умов для зайнятості населення та забезпечення гідної
оплати праці,
- захист навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки;
- викорінення корупції на усіх рівнях та детінізація економіки;
- забезпечення гострих потреб галузі охорони здоров’я та формування
здорового способу життя,
- збереження регіональних традицій та розвитку української культури;
- підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у [г.ч. у сфері
економіки.
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III.

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію
пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної
цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та
спокою на території області; економічного зростання; раціонального
природокористування та безпеки життєдіяльності людини, а також розвитку
соціально-гуманітарної сфери та громадянського суспільства.

©

ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ
Ц іль: ДЕРЖАВИ. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ
ГРОМАДЯН

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених
законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки
Шляхи досягнення:
- удосконалення ефективності системи територіальної оборони
шляхом організації та участі місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування, суб’єктів територіальної оборони у проведенні навчань,
тренувань, занять з територіальної оборони;
- забезпечення готовності (в межах відповідальності) органів
державної влади та місцевого самоврядування, штабів зон (районів)
територіальної оборони до ведення її у визначені терміни за будь-яких
обставин для захисту життєво важливих національних інтересів держави на
території області;
- контроль виконання заходів з охорони та оборони важливих об’єктів
регіонального та місцевого значення в умовах надзвичайного стану та
особливого періоду для гарантування безпеки життєдіяльності населення та
недопущення проявів тероризму на визначених об’єктах;
- своєчасне забезпечення виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна
Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад» з метою підвищення
ефективності проведення оборонної роботи;
- виконання Указу Президента України щодо проведення чергових
призовів громадян України на строкову військову службу та організація
роботи обласної призовної комісії для забезпечення призову громадян на
строкову військову службу;
- проведення комплексу заходів з метою сприяння реалізації планів
Генерального штабу Збройних Сил України щодо обсягів відбору громадян
на військову службу за контрактом шляхом розгортання інформаційної
кампанії з супроводження заходів із популяризації та від
ння серед
населення престижу військової служби.
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Очікувані результати:
- зміцнення обороноздатності держави, підвищення рівня бойової
готовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, що
беруть участь в операції об’єднаних сил;
- удосконалення територіальної оборони області;
- зміцнення українсько-молдовського державного кордону;
- проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян
України на строкову військову службу;
- сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил
України щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом.
Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених
законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і
свобод громадян
Шляхи досягнення:
- сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та
підтримки правоохоронних органів, забезпечення належної взаємодії
місцевих органів державної влади та правоохоронних органів;
- протидія корупційним проявам серед поліцейських, зміцнення
законності, службової дисципліни, перегляд та покращення психологічної і
професійної підготовки;
- протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та
вибухових речовин;
- посилення організаційних і практичних заходів з попередження
правопорушень та аварійності на автошляхах, реалізація заходів із
забезпечення безпеки дорожнього руху;
- якісне проведення слідчих дій, спрямованих на розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, налагодження конструктивної
взаємодії між оперативними та слідчими підрозділами, у тому числі інших
відомств, при розслідуванні кримінальних правопорушень;
- проведення
профілактичних заходів
з метою
запобігання
злочинності;
- протидія силовому рейдерському захопленню об’єктів власності;
- забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне
надання фахових коментарів щодо резонансних подій та висвітленні в ЗМІ
інформації про діяльність поліції з метою зміцнення довіри населення.
Очікувані результати:
- недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території
області, підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку;
- забезпечення публічної безпеки і порядку, недопущення порушень
прав і свобод громадян під час проведення публічних заходів, продовження
реалізації проекту «Безпечне місто» у частині встановлення засобів
відеоспостереження, вжиття спільних із місцевими органами виконавчої
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влади та місцевого самоврядування заходів щодо усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень;
- дотримання законності при прийнятті та реєстрації заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події,
своєчасне унесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань;
- підвищення оперативності реагування підрозділів поліції на
повідомлення про правопорушення, забезпечення безумовного дотримання
законності при реєстрації та розгляді заяв і повідомлень, своєчасне та
об’єктивне прийняття рішень.
- збільшення відсотку розкриття злочинів, насамперед корисливонасильницької спрямованості, відновлення порушених прав потерпілих осіб,
відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства.

Ц іль:

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Пріоритет. Реалізація державної політики у сфері захисту
населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
Шляхи досягнення:
- запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації
ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого
населення, а саме проведення:
•чотирьох командно-штабних навчань з органами управління та
силами цивільного захисту районних та міських ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту;
•штабні тренування з органами управління обласної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах
паводку, пропуску льодоходу і повені та дій в складних умовах
осінньо-зимового періоду;
•не менш восьми штабних тренувань з органами управління та
силами районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту;
- утримання в постійній готовності внутрішньообласної системи
оповіщення та облаштування приміщень та інженерних мереж міського та
позаміського пунктів управління облдержадміністрації;
- розгортання типового комплексу місцевої автоматизованої 'системи
централізованого оповіщення на базі Калинівської об'єднаної територіальної
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громади та населених пунктів розташованих поблизу 48 арсеналу зберігання
озброєння та боєприпасів МО України;
- виготовлення проектної документації на впровадження типового
комплексу
регіональної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення;
- протизсувних робіт, а саме:
• завершення капітального ремонту захисної дамби
урочища
«Панасова» протяжнстью 4 км, с. Велика Кисниця Ямпільського
району;
• виготовлення проектно-кошторисної документації та початок
противозсувних робіт на території Могилів-Подільського та
Мурованокуриловецького районів;
- утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та розміщення його на
складах Комунальної установи (закупівля шиферу, пиломатеріалів, 4-х
генераторів потужність до 5 кВт та інших матеріалів та засобів);
- забезпечення
відповідних
підрозділів
матеріально-технічним
ресурсом та обладнанням для розгортання пунктів обігріву;
- оснащення оперативної групи облдержадміністрації штабним
наметом та майном (засобами зв’язку та індивідуального захисту, а також
переносною комп'ютерною технікою і вимірювальними приладами) при
розгортанні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;
- капітального ремонту складів (Б и В) Комунальної установи у місті
Немирів;
- розробки проектно-кошторисної документації та проведення
капітального ремонту воріт складських будівель Комунальної установи у
місті Хмільник.
Очікувані результати:
- забезпечення готовності органів управління і сил цивільного захисту
районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
- запровадження
комплексу
організаційних,
інженерних
та
матеріально-технічних
заходів
з
метою
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій,
мінімізації
їх
наслідків
та
організації
життєзабезпечення постраждалих, підвищення ефективності реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру;
- завершення капітального ремонту захисної дамби урочища
«Панасова» протяжністю 4 км, с. Велика Кісниця Ямпільського району;
- виготовлення проектно-кошторисної документації Лга початок
протизсувних
робіт
на
території
Могилів-ПоДільського
та
Мурованокуриловецького районів;

X

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист
його і територій області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

ц,ль:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УМОВ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ОБЛАСТІ

СТАЛОГО
ЗРОСТАННЯ
ЕКОНОМІКИ

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація
інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення
інвестиційної діяльності в області.
Шляхи досягнення:
- створення та розвиток високотехнологічних конкурентоспроможних
виробництв за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та
розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження
сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних
технологій;
- сприяння розвитку індустріальних парків: розміщення нових
виробничих потужностей, розвиток інфраструктури, тощо;
- продовження
будівництва
вузлової
розподільчої
підстанції
750/330/110 кВ «Вінницька» поблизу села Гуменне (Вінницький район);
- впровадження у галузі промисловості найбільших інвестиційних
проектів, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери:
• введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва
холодильного обладнання для напоїв компанії UBC Group («Українська
пивна компанія») - «Green cool»;
• введення в експлуатацію наступної черги проекту ДП «Електричні
Системи» у співпраці з компанією DELPHI заводу з виробництва
комплектуючих виробів до автомобілів на базі ДП «45 Експериментальний
механічний завод»;
• будівництво II черги птахокомплексу «Вінницький бройлер»
ПрАТ «Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» та реалізація
екологічного проекту по запуску в дію біогазового комплексу для
виробництва електроенергії потужністю 20 МВт/год;
• розширення японською компанією «Fujikura» виробничих
потужностей заводу з випуску кабельної продукції для автомобілів у
м.Немирів;
• будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи
на крупу та борошно на території с. Демківка Тростянецького району;
• будівництво ПАТ Миронівський хлібопродукт» в м.ГнІвань
Тиврівського району комплексу заводів з поглибленої переробки кукурудзи;
• будівництво компанією «Head International Holding GmbH>> заводу
з виробництва спортивного спорядженгня для зимових видів спорту (лижі,
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лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в
м. Вінниця;
- сприяння
подальшому
збільшенню
виробництва
конкурентоспроможної продукції з високою питомою вагою доданої
вартості;
- надання підтримки вітчизняним підприємствам для участі у
виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів;
- активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств області;
- розширення
кола
підприємств,
на
яких
передбачається
запровадження європейської системи контролю якості продукції, згідно з
міжнародними стандартами якості продукції - 180 9000, для підвищення
конкурентоспроможності товарів та послуг.
Очікувані результати:
- збільшення обсягів промислового виробництва на 5%;
- модернізація
промислового
виробництва,
зменшення
його
енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих
технологій;
- створення 3,5 тис. нових робочих місць;
- виробництво та використання альтернативних джерел енергії;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
- формування високотехнологічної інноваційної моделі розвитку
промисловості Вінниччини.
Пріоритет
2.
Підвищення
конкурентоспроможності
агропромислового комплексу шляхом ефективного використання
природних та людських ресурсів, впровадження
новітніх та
енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру
зберігання продукції.
Шляхи досягнення:
- сприяння розвитку агропромислового комплексу на основі смартспеціалізації з урахуванням ринкових та технологічних тенденцій
інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів діяльності;
- забезпечення розвитку виробництва, інфраструктури зберігання,
переробки та збуту сільськогосподарської продукції;
- підтримка технічного та технологічного оновлення виробничих
процесів в агропромисловому комплексі, впровадження новітніх та
енергоощадних технологій, устаткування та систем автоматизації;
- дотримання
науково-обґрунтованих
сівозмін,
екологічних
нормативів і стандартів промислових викидів у навколишнє середовище що
сприятиме раціональному використанню природних ресурсів;
- сприяння впровадженню вимог Систем аналізу ризиків і, критичних
контрольних точок (НАССР) в агропромислове виробництво;
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- проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за
участю підприємств агропромислового комплексу та сприяння їх участі в
таких заходах в інших регіонах України та світу;
- підтримка діяльності сільськогосподарських дорадчих служб,
дорадників та експертів-дорадників, орієнтованих на безпосередню роботу з
сільськогосподарськими виробниками та сільським населенням, що
сприятиме підвищенню ефективності та конкурентності аграрного
виробництва;
- відшкодування витрат на підготовку дорадників та експертів
дорадників та підвищення їх кваліфікації;
- проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ
карантинного бур’яну - амброзії полинолистої на території області;
- збереження та відтворення родючості земель запасу державної
форми власності, зменшення площі кислих ґрунтів земель запасу державної
форми власності, створення умов для збільшення валового виробництва
продукції державних сільськогосподарських підприємств, ефективної
фондовіддачі та зниження площ деградованих ґрунтів;
- фінансування дорадчих послуг суб’єктам господарювання та
сільському населенню, які здійснюватимуть підприємницьку діяльність на
селі, через розроблення і виконання місцевих програм та інших ініціатив
громадян.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського
господарства на 2,2%;
- модернізація
і
розширення
виробничих
процесів
в
агропромисловому комплексі та його інфраструктурі;
- реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення
виробництва продукції з високою доданою вартістю, які передбачають
впровадження новітніх інноваційних та енергоощадних технологій;
- проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення
конкурентоспроможності та виходу продукції сільськогосподарських
товаровиробників області на зовнішні ринки збуту продукції;
- зменшення кількості випадків захворювань на алергію серед
населення, пов’язаних із цвітінням амброзії;
- приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний
стан території області;
- збільшення експорту продукції агропромислового комплексу на 10%.
Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм
та кооперації на селі.
Шляхи досягнення:

царювання
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- сприяння розвитку підприємництва на селі, в тому числі підтримка
запровадження мікрокредитування для започаткування та ведення власної
справи;
- створення рівних умов для функціонування різних організаційноправових форм господарювання в аграрному секторі;
- стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері
сільськогосподарського товарного виробництва;
- створення умов доступу власно вирощеної аграрної продукції на
локальні аграрні ринки;
- підтримка у створенні сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та інших форм об’єднання товаровиробників для виходу на нові
ринки реалізації продукції;
- забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою розвитку
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на
селі та дорадництва на 2016-2020 роки;
- надання щорічно пільгових кредитів особистим селянським,
фермерським
господарствам,
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі через Комунальну
організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»;
- часткове
відшкодування
витрат
за
закуплену
установку
індивідуального доїння та/або холодильну установку для зберігання і
охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше
корів молочного напряму продуктивності;
- часткове
співфінансування
проектів
міжнародної
технічної
допомоги, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації, зеленого туризму та дорадництва;
- забезпечення
виконання
заходів,
передбачених
Програмою
використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель,
проведення нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель у
Вінницькій області на 2016-2020 роки, в тому числі:
- складання технічної документації з нормативної грошової оцінки
землі;
- створення та окультурення громадських пасовищ.
Очікувані результати:
- збільшення кількості учасників організованого аграрного ринку;
- диверсифікація сфер зайнятості сільського населення та створення
нових робочих місць;
- розширення видів виробленої продукції та отримуваних посдуг в
сільській місцевості, в т.ч. не аграрних;
- підвищення якості виробленої продукції та наданих послуг; 1(
- підвищення рівня товарності виробленої продукції, а такоУ; рівня
отриманих доходів сільськими мешканцями та соціальний захист.

V
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Пріоритет 4. Здійснення заходів по ефективному використанню
водних ресурсів області.
Шляхи досягнення:
- приведення орендних відносин щодо користування водними
об’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів
(виготовлення паспортів водних об’єктів, укладання договорів оренди водних
об’єктів);
- створення та впровадження геоінформаційного кадастру водних
об’єктів Вінницької області.
Очікувані результати:
- впорядкування реєстру водних об’єктів області;
- інформаційне наповнення карти водних об’єктів Вінницької області;
- збільшення до 30% надходжень від оренди водних об’єктів до
обласного та місцевих бюджетів.
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих
технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.
Шляхи досягнення:
- запровадження систем щоденного моніторингу споживання паливноенергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами області;
- виконання енергетичних обстежень будівель бюджетних та
комунальних установ з метою визначення пріоритетних до реалізації
енергоефективних заходів;
- продовження роботи із переведення котелень бюджетних установ та
підприємств теплокомуненерго області на альтернативні види палива;
- реалізація комплексних проектів з енергозбереження для запобігання
розпорошування фінансових ресурсів на часткові та малоефективні заходи;
- запровадження системи матеріального стимулювання керівництва та
персоналу бюджетних та комунальних установ до ощадливого використання
енергоресурсів;
- реалізація проектів з енергозбереження шляхом укладання
енергосервісних договорів;
- створення пілотних проектів біоенергетичних кооперативів на базі
об’єднаних територіальних громад області;
- стимулювання населення до впровадження енергоефективності у
житловому секторі, в тому числі шляхом здешевлення кредитних ресурсів;
- підвищення культури енергоспоживання населенням через засоби
масової інформації та проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.
/ V Т
Очікувані результати:
\
- підвищення ефективності споживання енергоресурсів та зменшення
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показників питомих витрат енергії на одиницю площі;
- економія коштів при оплаті спожитих паливно-енергетичних
ресурсів бюджетними та комунальними установами області;
- збільшення частки потужності котелень, що працюють на
альтеративних видах палива до 16% від сумарної потужності до 2020 року;
- скорочення споживання природного газу бюджетними установами
області до 12,5 млн. м. куб або на 24% до 2020 року;
- поетапна
термомодернізація
житлового
фонду,
підвищення
експлуатаційних властивостей житлових будинків, скорочення споживання
паливно-енергетичних ресурсів населенням.
Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через
офіційні веб-портали європейських партнерів та соціальні мережі.
Шляхи досягнення:
- проведення міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина бізнес в центрі України», зустрічей, конференцій, круглих столів, семінарів,
презентацій інвестиційного потенціалу Вінниччини, пошуку бізнесових
контактів, а також обміну досвідом та запровадження нових технологій;
- організація поїздок економічної місії підприємців Вінниччини до
країн світу з метою перейняття досвіду у формуванні активної інвестиційної
позиції та налагодження ділових контактів для подальшого виходу на
зовнішні ринки та створення спільних підприємств;
- висвітлення позитивних прикладів залучення інвестицій на
семінарах, конференціях, виставках та інвестиційному порталі Вінницької
області;
- проведення презентацій та промоцій інвестиційного, промислового,
агропромислового, туристичного та культурного потенціалу Вінницької
області в межах країни та за кордоном з метою підвищення іміджу області;
- сприяння відкриттю представництв підприємств і компаній
Вінницької області за кордоном (бізнес-центри, торгові палати, тощо);
- розповсюдження інформації про зовнішньоекономічний потенціал
Вінницької області серед дипломатичних представництв України, зокрема,
під час візитів до області представників іноземних дипломатичних
представництв в Україні та міжнародних організацій;
- об'єднання зусиль органів влади, бізнесу та громадянського
суспільства для просування Вінницької області на міжнародній арені;
- реалізація інвестиційних проектів регіонального розвитку;
- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних
проектів;
- залучення та супровід потенційних інвесторів, які розглядають
Вінниччину як місце для реалізації інвестиційних проектів;
підвищення ефективності роботи Агенції регіонального розвйтку
Вінницької області з метою сприяння комунікаціям із зовнішніми
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партнерами, бізнес-суб’єктами, донорами, які готові інвестувати у регіон.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту на 15,8%;
- збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку
області;
- створення понад 3,5 тисяч робочих місць;
- позиціонування Вінниччини як регіону з сприятливим бізнескліматом та потужним інвестиційним потенціалом.
Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та
послуг.
Шляхи досягнення:
- проведення ярмаркових та виставкових заходів всіх рівнів та
максимально
можливе
використання
місцевого
виробничого
і
сільськогосподарського потенціалів для забезпеченні потреб населення;
- сприяння у просуванні продуктів місцевих товаровиробників в
національних торговельних мережах супермаркетів;
- залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розширення
мережі сучасних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, адаптованих
до європейських та світових стандартів і впровадження на регіональному
ринку передових торговельних технологій;
- сприяння у впровадженні міжнародних стандартів при виробництві
та реалізації вітчизняних товарів;
- організація та підписання Меморандумів між товаровиробниками та
мережевими підприємствами торгівлі щодо стабілізації цінової ситуації на
соціально значущі товари;
- проведення форумів, зустрічей, конференцій, круглих столів,
семінарів
та
інших
заходів,
що
сприяють
підвищенню
конкурентоспроможності підприємств області на внутрішніх та зовнішніх
ринках;
- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської
продукції безпосередньо її виробниками та розвиток фірмової торгової
мережі товаровиробників області;
- удосконалення торговельного обслуговування осіб з інвалідністю та
громадян, що проживають в населених пунктах, де відсутні об’єкти торгівлі;
- сприяння у підвищенні професійної майстерності фахівців у сфері
надання послуг та розповсюдженні передового досвіду шляхом участі та
проведення регіональних, міжрегіональних конкурсів, чемпіонатів з
кулінарного, перукарського мистецтва, конструювання моделей одкгу та
інших.
я
/
№
Очікувані результати:
- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами;
^
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- проведення виставково-ярмаркових заходів, що відповідають
економічним потребам регіону і його мешканцям;
- підвищення ефективності проведення торговельної діяльності;
- підтримка товаровиробників області щодо розвитку логістики та
ринку їх товарів;
- збільшення частки продажу товарів вітчизняних виробників в
роздрібному товарообороті;
- налагодження ділових відносин між суб’єктами господарської
діяльності;
- забезпечення населення у сільській місцевості об’єктами побутового
обслуговування.
Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу.
Шляхи досягнення:
- послідовна імплементація Плану дій реалізації Стратегії розвитку
малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020
року;
- дерегуляція підприємницької діяльності, яка передбачає відміну
неефективних та застарілих регуляторних актів;
- налагодження конструктивного діалогу між бізнесом та владою;
- надання
фінансової
підтримки
суб’єктам
підприємницької
діяльності, проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців початківців
(стартапи);
- забезпечення
ефективного
функціонування центрів надання
адміністративних послуг, в тому числі проведення навчання адміністраторів,
запровадження електронних послуг;
- створення єдиної уніфікованої системи надання адміністративних
послуг;
- організація та проведення цільових навчальних семінарів та тренінгів
для підприємців;
- популяризація підприємницької діяльності;
- проведення ярмарку інновацій для малого бізнесу.
Очікувані результати:
- прозорість механізмів взаємодії органів державної влади та
суб’єктів підприємництва, зменшення регуляторного навантаження на бізнес;
створення регуляторного хабу;
- сприяння молодіжному підприємництву, збільшення кількості
зайнятих підприємницькою діяльністю;
,
- зростання надходжень до місцевого бюджету від діяльності^уб’єктів
малого підприємництва;
^
1
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- збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг та
покращення якості надання адміністративних послуг населенню та суб’єктам
господарювання;
- впровадження єдиних стандартів надання адміністративних послуг
через регіональні інформаційні системи та ЦНАП;
- надання фінансової підтримки у вигляді гранту в рамках проведення
конкурсу бізнес-планів для підприємців початківців (стартапи) не менше ніж
25 підприємцям-початківцям;
- підвищення освітнього рівня суб’єктів підприємницької діяльності,
проведення не менше 5 цільових, навчальних семінарів для підприємців;
- створення умов для впровадження інновацій у діяльність малого та
середнього підприємництва.
Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструкту ри в області.
Шляхи досягнення:
- упровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього
руху на автомобільних дорогах (автоматизованих систем керування
дорожнім рухом, протизасліплювальних екранів, розмітки з поліпшеними
світлоповертальними властивостями тощо);
- розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування
державного, місцевого значення та доріг комунальної власності у населених
пунктах області;
- першочергове відновлення об’єктів дорожнього господарства,
насамперед, в контексті проведення реформи децентралізації (Охорона
здоров’я, освіта);
- впровадження екологічних заходів в процесі розвитку та утримання
автомобільних доріг;
- дотримання безпеки перевезень пасажирів і вантажів;
- здійснення заходів з підвищення рівня фінансового забезпечення
розвитку дорожнього господарства;
- реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця»;
- забезпечення стабільних зв’язків між окремими галузями, районами
області, продовження роботи з розбудови та модернізації транспортної
інфраструктури;
- своєчасне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях;
- оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування
області та забезпечення їх належного функціонування;
- продовження роботи з впровадження СР8-систем на міжміських та
приміських маршрутах загального користування;
- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів.
Очікувані результати:
- забезпечення населених пунктів області сучасними авт
дорогами, а саме:

обільними
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• автомобільних доріг державного значення:
- проведення капітального та поточного середнього ремонту
(орієнтовна вартість - 3,6 млрд. грн.);
- експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість - 370 млн. грн.);
• автомобільних доріг місцевого значення:
- проведення поточного середнього, дрібного ремонтів та
експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість - 1,01 млрд. грн. за рахунок
державного дорожнього фонду);
- підвищення
якості та безпеки
перевезень
всіма видами
пасажирського транспорту;
- розвиток міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між
підприємствами галузей транспорту та дорожнього господарства та
споживачами їх послуг;
- вдосконалення маршрутної мережі з перевезення пасажирів на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);
- удосконалення регіонального ринку транспортних послуг;
- підвищення рівня безпеки та рентабельності маршрутів загального
користування.
Пріоритет
10.
Подальший
транскордонного співробітництва.

розвиток

міжнародного

та

Шляхи досягнення:
- продовження виконання угод про торговельно-економічне, науковотехнічне та культурне співробітництво, а також міжнародне співробітництво
між обласною державною адміністрацією та регіонами Республік Польща,
Білорусь, Молдова, Чеської Республіки, Румунії;
- напрацювання нових міжнародних контактів з метою укладання угод
про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво
обласної державної адміністрації з адміністративно-територіальними
одиницями іноземних держав, зокрема країн, що входять до Вишеградської
четвірки;
- організація виїзних економічних місій підприємців Вінниччини у
найбільш перспективні країни з точки зору експорту;
- відкриття пункту пропуску «Бронниця - Унгурь» для автомобільного
транспорту;
- виготовлення ПКД на будівництво мосту в районі Ямпіль
(Ямпільський район, Вінницька область) - Косеуць (Сороцький район,
Республіка Молдова);
- участь у програмах Європейського інструменту сусідства та
територіального співробітництва країн Східного партнерства.
І/
Очікувані результати:
1
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- інтенсифікація
міжнародного
співробітництва
з
регіонамипартнерами, обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій, туристичній
та культурній сферах;
розширення обсягів та диверсифікація зовнішньої торгівлі, вихід
місцевих підприємців на нові ринки збуту;
- збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги;
- розвиток інфраструктури та транскордонного співробітництва між
Вінницькою областю та Республікою Молдова;
- максимальне використання можливостей спільного розвитку
прикордонних регіонів;
- скорочення безробіття серед населення прикордонних районів за
допомогою підвищення економічного потенціалу.
Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення
боротьби з тіньовою зайнятістю. Ефективність ринку праці.
Шляхи досягнення:
- проведення моніторингу своєчасності виплати заробітної плати
працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також
фізичних осіб-підприємців;
- організація спільно із сторонами соціального діалогу заходів,
спрямованих на додержання законодавства про працю та реалізацію
державної політики у сфері зайнятості населення, в т.ч. робочими групами
різних рівнів;
- проведення спільно із сторонами соціального діалогу широкої
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо трудових прав
та свобод, їх захисту, переваг легальної зайнятості;
- посилення інформаційної обізнаності суб’єктів господарювання у
сфері трудових відносин, у тому числі з питань оплати та організації праці,
колективно-договірного урегулювання, відповідальності за порушення норм
трудового законодавств;
- здійснення постійного моніторингу ринку праці області;
- забезпечення проведення комплексу інформаційно-роз’яснювальних,
консультаційних та профорієнтаційних заходів для безробітних громадян,
вивільнюваних працівників, учнівської молоді з метою спрямування на вибір
актуальних на ринку праці професій, вироблення навичок пошуку роботи та
формування конструктивної поведінки на ринку праці.
/
Очікувані результати:
- підвищення добробуту громадян, зростання середньомісячного
розміру заробітної плати робітників, зайнятих у галузях економіки на 20%;
- прогнозний ріст фонду заробітної плати області на .24,9% - за
рахунок зростання заробітної плати, створення нових робочй^ігісць та
проведення роботи по детінізації трудових процесів;
74

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

- створення в суспільстві атмосфери негативного ставлення до
роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів
фізичних осіб і внесків до Пенсійного фонду з отриманих доходів;
- попередження фактів нелегального використання робочої сили у всіх
галузях економіки регіону;
- становлення та розвиток соціального партнерства в діяльності щодо
забезпечення умов та безпеки праці.
( 3 ) пі ть* РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
ТА
^
* ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Пріоритет 1. Забезпечення високих
активізація співпраці у сфері освіти і науки.

стандартів

навчання,

Шляхи досягнення:
- впровадження нового Державного стандарту початкової загальної
освіти «Нова українська школа»;
- забезпечення повного влаштування дітей у дошкільні навчальні
заклади, шляхом будівництва нових, проведення реконструкції приміщень
під дошкільні навчальні заклади;
- формування мережі освітніх округів, визначення опорних шкіл;
- забезпечення високих стандартів навчання;
- розвиток інклюзивного та дистанційного навчання;
- формування єдиного інформаційного освітнього простору;
- підтримка обдарованої молоді;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Очікувані результати:
- створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед,
учням, які проживають у сільській місцевості;
- формування ключових компетентностей, необхідних кожній людині
для успішної життєдіяльності;
- покращення умов навчання та виховання здобувачів освіти;
- створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального
капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і
держави.
Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на
альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Шляхи досягнення:
/і
- облаштування теплових пунктів;
- монтаж енергоефективних котлів (на біопаливі), в тому числі з
врахуванням використання місцевих видів палива;
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- часткова реконструкція систем опалення, пов’язана з винесенням
котлів;
- встановлення апаратури контролю та хімводоочистки;
- забезпечення безпеки експлуатації котелень;
- технічне удосконалення котелень та обладнання;
- підвищення енергоефективності, а саме:
• зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції не
менше 20% від базового року;
• зменшення
втрат
паливно-енергетичних
ресурсів
при
виробництві продукції і доведення їх до нормативних величин;
• забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання
відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил);
• нормування споживання теплоти на опалення.
О чікувані результати:
- перехід на енергоефективні вугільні котли забезпечить економію до
30% бюджетних коштів в рік;
- при переході на опалення пелетами економія складе 32%-40%
бюджетних коштів в рік;
- при опаленні дровами - економія бюджетних коштів в 3 рази;
- комплексне вирішення питання безпечної експлуатації котелень у
сільських школах, забезпечить безпечні та якісні умови навчання дітей;
- можливість розвивати виробництво палива з місцевої сировини;
- переведення газових котелень на альтернативні види палива у
закладах освіти за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів - 6 заклади;
- створення умов для безпечної експлуатації котлів;
- унеможливлення травматизму учасників навчально-виховного
процесу;
- зниження рівня затрат під час опалювального сезону-виведення
котелень з підвальних приміщень - 3 заклади.
П ріоритет 3. П окращ ення матеріально-технічної бази навчальних
закладів.
Ш ляхи досягнення:
- покращення умов для організації освітнього процесу та якості
освітніх послуг в опорних школах;
- забезпечення підвозом дітей, учнів та педагогічних працівників до
місць навчання;
- зміцнення матеріально-технічної бази (терморегуляція та будівництво
спортмайданчиків зі штучним покриттям) у 5 опорних закладах, таких як:
Оратівська ЗОШ І-ІІІ ст. (початкова школа), Уланівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Хмільницького району, Росошанська ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецького району,
Iі
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Чернівецька ЗОШ І-ІИ ст. №2 (початкова школа), Ямпільська ЗОШ №2
І.Богуна;
- проведення капітального ремонту:
• приміщення їдальні Мурованокуриловецької санаторної 30ULIінтернат І-ІІІ ст.;
• даху та актового залу ЗОШ-ліцей І-ІІІ ст. смт Стрижавка;
• коридорів та 2-х вбиралень Подільського науково-технічного
ліцею, який створений на базі Національного технічного
університету;
будівництво стадіону Вінницького гуманітарно-педагогічного
коледжу.
Очікувані результати:
- забезпечення стабільного функціонування закладів освіти та
якісного надання освітніх послуг;
- створення належних умов для організації навчально-виховного
процесу.
Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної
допомоги жителям області.
Шляхи досягнення:
- будівництво 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини з
подальшим оснащенням спеціалізованими легковими автомобілями для
покращення медичної допомоги у сільській місцевості;
- розвиток мережі доріг в рамках формування госпітальних округів;
- відшкодування коштів з місцевих бюджетів на проїзд хворих
нефрологічного профілю до місця проведення процедури гемодіалізу;
- співфінансування з місцевих бюджетів надання медичної допомоги
для лікування та реабілітації онкологічних хворих;
- покращення умов перебування пацієнтів на базі обласної клінічної
лікарні ім. М.І. Пирогова, шляхом реконструкції:
• корпусу №7 з розміщенням нейрохірургічного і інсультного
відділень;
• корпусу №14 - виготовлення ПКД;
• будівлі корпусу №15 - відділень мікрохірургії ока, гемодіалізу,
пульманології та виготовлення ПКД відділення гемодіалізу;
• корпусу № 18 - поліклініка;
- реконструкція частини інфекційного відділення обласної дитячої
клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги;
- капітальний ремонт педіатричного відділення обласної діитячої
клінічної лікарні;
- реконструкція будівлі обласної станції переливання крові;
V
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- будівництво свердловини для господарсько-питного постачання
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні;
- реконструкція ортопедичного відділення для відновного лікування
хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату
Жмеринської лікарні відновного лікування;
- капітальний ремонт Ямпільського відділення територіального
медичного об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»;
- реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення
рентгенопераційного блоку з ангіографом в м. Могилів-Подільський;
- капітальний ремонт будівлі центральної районної лікарні по
вул.Чорновола,9, м. Шаргород.
Очікувані результати:
- наближення населення області до первинної медичної допомоги;
- покращення
якості
лікувально-діагностичного
процесу
на
вторинному рівні;
- покращення умов перебування хворих в лікувально-профілактичних
закладах області, підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні;
- забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі, підвищення
енергоефективності будівлі з метою енергозбереження;
- забезпечення служби екстреної медичної допомоги автомобілями
швидкої медичної допомоги відповідно до вимог чинного законодавства;
- зниження летальності від гострої серцево-судинної патології на 57%;
- покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої
висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації
та реорганізації галузі охорони здоров’я;
- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу,
надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим хірургічного
профілю.
Пріоритет 5. Зниження
судинної патології шляхом
«Складова розвитку системи
направлена на покращення
судинною патологією».

смертності хворих області від серцевореалізації субпроекту Світового банку
охорони здоров’я Вінницької області, яка
медичної допомоги хворим із серцево-

Шляхи досягнення:
• доукомплектування структурних підрозділів центрів первинної
медико-санітарної допомоги медичним обладнанням та апаратурою згідно до
табелю оснащення;
іі
• подальше впровадження телеметричної дистанційної консультації
електрокардіограм фельдшерськими бригадами служби екстреної медичної

X
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допомоги шляхом дооснащення їх необхідним спеціалізованим медичним
обладнанням;
• в умовах Вінницького регіонального клінічного лікувальнодіагностичного центру серцево-судинної патології продовжити проведення
планових коронарографій хворим першої черги реєстру хворих із серцевосудинною патологією;
• продовження будівництва нової будівлі Вінницького регіонального
клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології.
Очікувані результати:
- зниження смертності та інвалідизації хворих області від серцевосудинної патології;
- покращення якості та доступності надання медичної допомоги
населенню на всіх рівнях;
- формування у громадян пріоритету здорового способу життя.

Пріоритет 6. Соціальний захист окремих категорій громадян.
Ефективне функціонування соціальної сфери.
Шляхи досягнення:
підтримка вразливих верств населення шляхом виплат адресних
державних допомог, надання передбачених державою пільг та компенсацій;
- дотримання державних стандартів у наданні соціальних послуг;
- впровадження інноваційних соціальних форм надання послуг;
- залучення громадських організацій до надання соціальних послуг з
використанням механізму соціальне замовлення;
- розвиток та сприяння активізації людей похилого віку та осіб з
інвалідністю у заходах з організації культури та дозвілля;
- реконструкція та ремонт «Обласного центру комплексної реабілітації
для осіб з інвалідністю в наслідок інтелектуальних порушень», с. Крищинці,
Тульчинського району;
- проведення робіт з утеплення стін та даху всієї будівлі обласного
пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку вул. Хмельницьке
шосе, 106, м. Вінниці;
- здійснення заходів, спрямованих на покращення умов проживання
клієнтів у закладах соціального обслуговування;
- проведення навчальних семінарів, тренінгів, фокус-груп, воркшопів,
тощо для спеціалістів органів соціального захисту області, підвідомчих
установ,
територіальних
центрів,
центрів
соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та інших
працівників у сфері надання соціальних послуг, у тому числі, людям з
інвалідністю;
- організація роботи та проведення засідань спостережних код
питань дотримання прав та законних інтересів осіб, що перебувають у місцях
\]
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позбавлення волі та звільнених з місць позбавлення волі;
- реконструкція покрівлі житлового корпусу Стрижавського дитячого
будинку-інтернату Вінницького району;
- проведення
інформаційних,
освітніх,
культурно-мистецьких,
рекреаційних та інших заходів за участі людей похилого віку, осіб з
інвалідністю.
Очікувані результати:
- посилення захисту соціально вразливих категорій населення,
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих категорій
громадян;
- підвищення рівня кваліфікації працівників органів соціального
захисту населення, відповідальних за роботу з вразливими категоріями
населення;
- покращення якості обслуговування громадян;
- збільшення рівня охоплення соціальними послугами осіб, які
перебувають в складних життєвих обставинах територіальними центрами
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- покращення якості та ефективності надання соціальних послуг та
соціального забезпечення особам з інвалідністю та людям похилого віку;
- охоплення послугами сімей (осіб), що перебувають (опинилися) в
складних життєвих обставинах (постраждалі від насильства в сім’ї, жертви
торгівлі людьми, внутрішньо-переміщених особи та інші);
- підвищення рівня кваліфікації працівників соціальної сфери;
- підвищення рівня участі людей похилого віку та осіб з інвалідністю в
заходах з активного способу життя.
Пріоритет 7. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей,
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв
Небесної Сотні з Вінниччини.
Шляхи досягнення:
- організація надання соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції;
- впровадження та розвиток інноваційних проектів надання допомоги і
підтримки учасникам АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні;
- здійснення заходів розвитку сімейного дозвілля, психологічного
сімейного розвантаження членів сімей учасників АТО/ООС, загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні;
- забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І - II
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов;
л А
- компенсаційна виплата студентам-учасникам антитерористичної
операції та їх дітям за рахунок коштів обласного бюджету.
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Очікувані результати:
- покращення матеріального стану родин учасників АТО/ООС, сімей
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної
Сотні;
- психоемоційне розвантаження, налагодження контакту, згуртування
членів родини учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) учасників
АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні.
Пріоритет 8. Забезпечення земельними ділянками
службовців, які беруть учать у АТО/ООС на Сході України.

військово

Шляхи досягнення:
- визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для
передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення
індивідуального садівництва та особистого селянського господарства з
метою
забезпечення
сімей
військовослужбовців
та
працівників
правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну
цілісність держави;
- визначення сільськими, селищними та міськими радами земельних
ділянок комунальної власності, які можуть бути надані у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд зазначеній категорії громадян з подальшим затвердженням їх
відповідним рішенням;
- проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права
власності на земельні ділянки військово-службовців, які беруть учать у
антитерористичній операції на Сході України.
Очікувані результати:
- забезпечення
надання
державної
підтримки
сім’ям
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають
суверенітет і територіальну цілісність держави за рахунок забезпечення
земельними ділянками:
• для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
• для ведення індивідуального садівництва;
• для ведення особистого селянського господарства.
І
\

Пріоритет 9. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та
виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих
груп.
( г \
Шляхи досягнення:
А,
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- проведення профорієнтаційних заходів з дітьми, які перебувають на
обліках та потребують соціального захисту;
- забезпечення централізованого обліку сімей, де батьки не виконують
обов’язки з виховання дітей, та систематично проводити відповідні
профілактичні заходи, надавати необхідну допомогу батькам та дітям з
неблагополучних сімей;
- підтримка національного усиновлення;
- створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
- дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, батьки яких загинули в зоні проведення АТО та тих, хто
переселений з тимчасово окупованих територій;
- забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;
- ефективне функціонування Вінницького та Жмеринського центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей;
- забезпечення виконання повноважень у сфері захисту прав дітей в
умовах децентралізації та передачі функцій ОТГ;
- проведення профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у
складні життєві обставини, в яких проживають діти;
- організація оздоровлення та відпочинку дітей;
- збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Очікувані результати:
- зменшення кількості сімей, що опинилися в складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги, а саме, сімей, які
ухиляються від виконання батьківських обов’язків; сімей, діти з яких
перебувають в інтернатних закладах, будинках дитини та центрах соціальнопсихологічної реабілітації;
- зменшення кількості влаштованих дітей за заявами батьків до
інтернатних закладів;
- досягнення 93% влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання з числа тих, що
перебувають на первинному обліку служб у справах дітей Вінницької
області;
- удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей,
забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості
відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури
відповідно до сучасних умов;
Д^ \
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки
А,
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творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії.
Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків.
Шляхи досягнення:
- забезпечення ефективної діяльності Центру допомоги жінкам,
постраждалим від насильства;
- проведення обласного свята з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Дня
захисту дітей, Новорічних та Різдвяних свят;
- створення та забезпечення функціонування мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги;
- забезпечення ефективної діяльності безоплатної «Лінії довіри» з
питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та
дискримінації за ознакою статі;
- формування партнерської сім’ї з дітьми, яка самостійно вирішує свої
проблеми, інвестує у власний розвиток, бере активну участь у житті громади;
- підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
- посилення координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед
населення щодо запобігання домашньому насильству і ризикам потрапляння
в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;
- створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми домашнього насильства.
Очікувані результати:
- забезпечення в суспільстві підвищення престижу паритетної сім’ї;
- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання
та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
- зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;
- створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які
постраждали від домашнього насильства;
- створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і
чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
- запобігання домашньому насильству і ризикам потрапляння в
ситуації торгівлі людьми.
\

Пріоритет 11. Реалізація програм доступного житла в об.
Шляхи досягнення:
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- сприяння вирішенню житлової проблеми громадянам, які цього
потребують;
- розширення
кредитування
на
будівництво,
добудову
та
реконструкцію, придбання житла;
- здійснення контролю за введенням в експлуатацію об'єктів житла;
- формування заходів для здешевлення вартості будівництва і
придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов.
Очікувані результати:
- покращення соціально-побутових умов життя населення;
- збільшення інвестицій та кредитних коштів вітчизняних і зарубіжних
фінансових установ у будівельну галузь;
- розвиток будівельної галузі регіону.
Пріоритет 12. Забезпечення всіх категорій споживачів питною
водою, приведеною згідно до стандартів якості.
Шляхи досягнення:
- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного
водопостачання;
- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на
відповідність встановленим стандартам;
- будівництво
і
реконструкція
мереж
водопостачання
та
водовідведення, а також водопровідних та каналізаційних насосних споруд;
- будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій,
обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок;
- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання;
- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
- оснащення джерел виробництва питної води технологічними
приладами обліку води.
Очікувані результати:
- забезпечення населення області послугами з водопостачання та
водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних
стандартів;
- створення
сприятливих умов для
беззбиткової Діяльності
підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних .ресурсів
для їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій та
обладнання;
'А/
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- зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів,
впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних проектів;
- відновлення
аварійних об’єктів
водопровідно-каналізаційного
господарства;
- попередження забруднення джерел питного водопостачання,
забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;
- підвищення ефективності та надійності функціонування систем
водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних,
технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на
водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору,
транспортування питної води та водовідведення.
Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
соціальної та молодіжної політики
Шляхи досягнення:
- здійснення міжнародних молодіжних обмінів (співробітництво з
Польщею, Литвою, Румунією, Чехією та іншими країнами);
- реалізація проекту «Спільні зусилля з об'єднання мереж
підприємницької молоді із сільської місцевості» в рамках програми
Європейського Союзу Еразмус+;
- організація участі українських молодіжних делегацій у міжнародних
акціях, іграх, конкурсах, конференціях, форумах, фестивалях, наметових
таборах, та інших заходах, у тому числі представників Студентської ради
Вінниччини;
- вивчення кращих міжнародних практик.
Очікувані результати:
- вивчення та використання набутого європейського досвіду у
розв’язанні суспільно значущих проблем;
- підвищення рівня підприємницької освіти сільської молоді, втілення
молодіжних ініціатив країн Європейського Союзу;
- інтеграція української молоді в європейські та світові молодіжні
структури.
Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та
спорту.
Шляхи досягнення:
- продовження реалізації заходів з розвитку пріоритетних для області
олімпійських і неолімпійських видів спорту, в тому числі шляхом
реформування роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприяти у підготовці
спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та
Вінниччини, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;
- продовження роботи з покращення матеріально-технічної бази
V
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обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування її необхідним
обладнанням та інвентарем, придбання необхідного автомобільного
транспорту та спеціального обладнання до нього;
продовження реалізації заходів з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів спортивних споруд різних типів, в
районах і містах області, в тому числі:
• завершення
капітального
ремонту
КЗ
«Спорткомплекс»
«Здоров’я» зі створенням умов для занять спортсменів-інвалідів
різних нозологій;
• реконструкція фасадів з утепленням будівлі басейну «Дельфін»
по вул. Привокзальна, 5 у м. Козятин;
• отримання відповідних дозволів на проведення реконструкції
Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-спортивної школи
олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської;
• створення обласної спортивно-оздоровчої бази, с. Кривошиї
Хмільницького району;
- будівництво в районах, містах та об'єднаних територіальних
громадах області сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям і
майданчиків з тренажерним обладнанням;
- поліпшення житлово-побутових умов провідним спортсменам
області, в тому числі за рахунок надання грошової винагороди переможцям і
призерам міжнародних змагань;
- залучення до участі в обласних фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходах збірних команд об’єднаних територіальних громад.
Очікувані результати:
- залучення не менше 19% мешканців області до занять фізичною
культурою і спортом, 13% дітей шкільного віку до занять у спортивних
секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубах усіх
територій (містах і районах, ОТГ);
- поліпшення матеріальної бази галузі;
- створення належних умов для навчання, тренування молоді та
підготовки олімпійського резерву;
- забезпечення доступності, якості та різноманітності форм
оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних
соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт.
Пріоритет 15. Збереження культурної спадщини, сприяння
розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення
міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належиш^ умов
для збереження та розширення доступу громадян до документів
Національного архівного фонду.
Шляхи досягнення:
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- впровадження проекту «Бюджет участі» - фінансова підтримка на
конкурсній основі культурно-мистецьких проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства;
- реалізація заходів з метою збереження культурної спадщини, в т.ч.
нематеріальної культурної спадщини та активізації культурного туризму в
області:
• забезпечення розвитку історико-меморіального комплексу пам’яті
жертв нацизму (ставка «Вервольф», с. Стрижавка, Вінницького
району);
• створення Дирекції музейних закладів та передача до обласної
комунальної власності:
- музею О. Можайського (смт. Вороновиця, Вінницького району),
- музею П. Чайковського (смт. Браїлів, Жмеринського району);
• створення музею народного мистецтва;
• внесення 6 елементів до Всеукраїнського реєстру нематеріальної
культурної спадщини;
- модернізація закладів та створення належних умов для підготовки
професійних кадрів у Вінницькому коледжі культури і мистецтв
ім. М.Д. Леонтовича та Тульчинському коледжі культури;
- створення культурно-мистецького комплексу в приміщенні по вул.
Театральна, 15, м. Вінниця;
- реконструкція залу засідань, холу та нежитлових приміщень
існуючої адміністративної будівлі під ляльковий театр по вул. Хмельницьке
шосе,7, м. Вінниця;
- завершення створення обласного симфонічного оркестру та
Подільського камерного хору «Леонтович - cappella» обласної філармонії ім.
М.Д. Леонтовича;
- завершення комплексу робіт по паспортизації, оформленню
земельної ділянки та облаштуванню кургану-могили козацького полковника
Д.Нечая;
- реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац»
по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці;
- реставрація пам’ятки архітектури та містобудування місцевого
значення по вул. Грушевського, 2, м. Вінниця;
- реконструкція елементів благоустрою частини території пам’ятки
містобудування та архітектури державного значення «Палац» по вул.
Незалежності, 19, м. Тульчин;
- проведення масштабних міжнародних та всеукраїнських культурномистецьких проектів: «Operafest Tulchyn», «Джаз Фест», «Фестиваль ім.
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виготовлення проектно-кошторисної документації на будівлі №№438, 530
військового містечка №1 по вул. Стрілецькій, 9, м. Вінниця;
- створення належних умов для зберігання документів Національного
архівного фонду, приведення їх фізичного стану у відповідність з вимогами
нормативних документів;
- розвиток системи електронного копіювання архівних документів.
Очікувані результати:
- формування
цілісного
культурно-інформаційного
простору,
створення, захист та просування високоякісного і конкурентоспроможного
культурно-мистецького продукту;
- створення рівних умов для діяльності закладів, установ та
організацій галузі культури незалежно від форм власності;
- задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу
незалежно від місця проживання;
- забезпечення
бібліотек
області
книжковою
продукцією,
періодичними виданнями та розширення доступу користувачів бібліотек до
інформаційних мереж і телекомунікаційних систем;
- популяризація та розвиток народних художніх промислів;
- збереження культурної спадщини, відтворення традиційного
характеру середовища історичних ареалів населених місць;
- формування
національно-патріотичного
репертуару
театрів,
концертних організацій, творчих колективів, розповсюдження кращих зразків
національного кіномистецтва;
- комплектування та оновлення фондів музеїв, картинних галерей,
організація виставок;
- збільшення власних надходжень в загальному обсязі фінансування
на утримання закладів культури, перехід до проектного фінансування;
- розширення доступу громадян до архівних відомостей з історії
регіону.
Пріоритет 16. Розвиток туристичної галузі.
Шляхи досягнення:
- розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з
урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історикоетнічної, гастрономічної та іншої тематики з метою зростання туристичних
потоків та розвитку внутрішнього туризму;
- сприяння розвитку туристичної інфраструктури, в тому числі
пристосування для організації відвідування осіб з інвалідністю;
- організація та проведення виїзних обстежень об’єктів туристичної
інфраструктури, нарад, семінарів, круглих столів;
- проведення екскурсій для малозабезпечених верств населення, ^ітейсиріт та молоді з обмеженими функціональними можливостями;
- облаштування
інфраструктури
Відокремленого
підрозділу
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Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»;
- проведення навчальних заходів в районах області для осіб, які
бажають розвивати сільський зелений, гастрономічний туризм (проект
«Гастро-гід Вінниччина») із залученням відповідних фахівців та експертів;
- організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів,
традиційних свят та інших заходів;
- підготовка та проведення прес- та інфо- турів для представників
туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених
організацій по визначених маршрутах;
- розробка, формування та патентування туристичного бренду області;
- презентація туристичного потенціалу області на вітчизняних та
закордонних спеціалізованих конференціях, форумах, семінарах, виставках
та ярмарках;
- залучення інвестицій, грантових коштів та міжнародної технічної
допомоги для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
- проведення підготовчих робіт та створення науково-туристичного
комплексу «Липовецько-Іллінецька астроблема» (Іллінецький кратер);
- забезпечення діяльності обласного туристичного інформаційного
веб-порталу в мережі Інтернет.
Очікувані результати:
- підвищення іміджу Вінниччини та інвестиційної привабливості
області у лікувально-оздоровчій туристичній сфері на державному і
міжнародних рівнях;
- зростання
конкурентоспроможності
Вінниччини
на
ринку
туристично-оздоровчих послуг;
- підвищення якості рівня екскурсійних послуг;
- зростання кількості туристів та збільшення обсягів туристичного
збору;
- збільшення кількості місць у закладах розміщення в області;
- створення нових туристичних маршрутів;
- зростання обсягів доходу юридичних та фізичних осіб від надання
туристичних послуг;
- створення нових робочих місць у туристично-рекреаційній галузі та
суміжних сферах діяльності.
Пріоритет 17. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та
розповсюдження, популяризації читання.
Шляхи досягнення:
- сприяння випуску творів, які забезпечують об’єктивне висвітлення
історичних подій, популяризують історичну, культурну спадщини, традиції
українського народу, позитивно впливають на підвищення інтелектуального
рівня дітей, молоді, задоволення освітніх, духовних і соціальних пбтреб
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громадян;
- видання альбомів експозицій музеїв, робіт митців Вінниччини та
творів українських класиків;
- оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для
забезпечення потреб усіх соціальних груп населення виданнями з різних
галузей знань;
- забезпечення поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек
та загальноосвітніх навчальних закладів;
- проведення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої
продукції;
- видання творів місцевих авторів та серії книг про міста та села
області «Моя Вінниччина» за рахунок коштів обласного бюджету;
- проведення культурно-освітніх тематичних заходів (години поезії,
літературні вечори та ранки, літературні конкурси читців, презентації книг,
літературні свята з нагоди відзначення річниць від дня народження
письменників) з метою посилення ролі книги у формуванні світогляду
громадянина, його національної свідомості, патріотизму, української
ментальності, створення належних умов для формування читацької культури;
- реалізація медіапроектів, спрямованих на популяризацію книги,
розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання;
- укладання договорів оренди з видавничими організаціями та
підприємствами книгорозповсюдження без проведення конкурсу, із
застосуванням пільгових ставок орендної плати;
- активізація роботи щодо розширення мережі книгорозповсюдження
шляхом відкриття суб’єктами підприємницької діяльності відділів, секцій та
куточків з продажу книг в магазинах населених пунктів;
- створення повнотекстової електронної бібліотеки «Електронна
пам’ять Поділля»;
- участь у всеукраїнських, регіональних книжкових виставках,
організація та проведення обласних виставок;
- поповнення електронної бібліотеки «Культура України»;
- створення звукових книг для представлення їх в мережі Інтернет
(Дейзі-бібліотека).

Очікувані результати:
- зростання рівня читацької активності;
- підвищення інтересу громадян до української історії та краєзнавчої
творчості, історії населених пунктів Вінниччини;
- забезпечення доступною книжковою продукцією всіх соціальних,
професійних, вікових груп населення області виданнями з різних галузей
знань державною мовою;
- висвітлення результатів досліджень та відомостей про кожний
населений пункт, з його історією, заняттям населення, побутом, народною
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культурою, висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної
історії, культури, науки;
- поповнення бібліотечних фондів області та шкільних бібліотек
книжковою продукцією, випущеною за рахунок коштів обласного бюджету.
Пріоритет 18. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної
злагоди в області.
Шляхи досягнення:
- підтримка діяльності «Центру національних культур Вінниччини»;
- проведення спільно з національно-культурними товариствами
науково-практичних конференцій, «круглих» столів, виставок, пошукових і
етнографічно-історичних досліджень, упорядкування місць масових
поховань представників національних спільнот, які загинули під час воєн,
голодомору, депортацій, тощо;
- встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків тощо видатним діячам
Вінниччини - представникам національних спільнот;
- організація фестивалів і національних свят; тижнів і днів
національних культур; книжкових і образотворчих виставок; благодійних
концертів і творчих вечорів художніх колективів національних спільнот,
тощо;
- проведення Днів рідної мови, слов’янської писемності і культури,
літературних читань мовами національних спільнот;
- видання науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних
довідників, альманахів, збірки творів представників національних спільнот;
- виготовлення друкованої продукції (буклети, стенди, плакати,
календарі тощо) про діяльність національно-культурних товариств;
- підтримка теле- та радіопередач про життя та діяльність
національних спільнот, в тому числі радіопередачі «Слово польське»;
- проведення систематичних засідань обласної Ради церков та
релігійних організацій, районних міжконфесійних Рад, а також Ради
національно-культурних товариств області;
- організація спільних науково - релігієзнавчих та міжнаціональних
конференцій;
- проведення скоординованої роботи із забезпечення розвитку зв’язків
з громадами закордонних українців та ознайомлення закордонних українців з
національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії
України;
- розробка та реалізація спільних культурно-просвітницьких, освітніх
та інформаційних проектів із громадськими організаціями української
діаспори і використання її потенціалу для формування позитивного іміджу
Вінниччини;
- технічне обслуговування релігійно-інформаційного сайту та
забезпечення його діяльності;
\
- забезпечення інформаційно - медійної підтримки релігійним
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організаціям та національно-культурним товариствам у реалізації проектів
спрямованих на духовне просвітництво серед населення, яке засноване на
об’єктивній оцінці історії, традиції і культури;
- організація військово-патріотичних та культурно-просвітницький
заходів у літніх таборах релігійних організацій;
- проведення паломницько-туристичних подорожей сакральною
спадщиною Подільського краю, які увійшли до «Семи чудес Вінниччини», 21
Перлини Поділля та України;
- забезпечення участі ансамблів національно-культурних товариств у
Міжнародних фестивалях.
Очікувані результати:
- створення
ефективної
моделі
державно-церковних
та
міжнаціональних взаємовідносин, яка відповідає державній політиці та
враховує рекомендації та стандарти міжнародних інституцій з питань
релігійної та міжнаціональної терпимості в демократичному суспільстві;
- формування толерантності в суспільстві та запобігання розпалюванню
міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, а також проявів дискримінації,
нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження та
ставлення до релігії;
- реалізація прав осіб, які належать до національних меншин;
- забезпечення розвитку етнічної самобутності національних меншин,
задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;
- залучення потенціалу та ресурсу релігійних організацій та
національно-культурних товариств у реалізації соціально-значущих проектів.

іль.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу області
Шляхи досягнення:
- впровадження практики роздільного збирання побутових відходів,
будівництво екологічно-безпечних полігонів твердих побутових відходів,
зокрема: будівництво сміттєсортувальних ліній;
- реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених
пунктів області;
- покращення гідрологічного режиму річок, укріплення берегів водних
об’єктів у межах населених пунктів, в тому числі:
•
розчистка русла р. Південний Буг на території міст Вінниця і
Хмільник та смт Стрижавка Вінницького району;
- забезпечення остаточного знешкодження накопичених непридатних
пестицидів, шляхом запровадження екологічно безпечних ^технологій
92

Прогрсша економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

'

знешкодження;
- здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
комплексів на територіях природно-заповідного фонду садово-паркового
мистецтва;
Очікувані результати:
- забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного
навантаження на навколишнє середовище;
- збільшення частки природно-заповідного фонду області, збереження
та відновлення природних екосистем;
- подальший розвиток інфраструктури з управління переробкою
побутових відходів;
- поліпшення стану водних об'єктів області.
Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та
посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та
мисливських тварин.
Шляхи досягнення:
- виготовлення правовстановлюючих документів (державних актів) на
землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення
меж в натурі на землі, передані в постійне користування обласному
комунальному
спеціалізованому
лісогосподарському
підприємству
«Віноблагроліс»;
- охорона державного мисливського фонду;
- придбання та завезення з інших регіонів мисливських тварин;
- проведення обміну мисливських тварин в середині області та за її
межами;
- придбання кормів для підгодівлі червонокнижних та мисливських
тварин.
Очікувані результати:
- підвищення рівня лісистості області до оптимального рівня;
- поліпшення стану та якісного складу лісонасаджень, посилення їх
екологічних функцій та підвищення продуктивності лісів;
- збереження та збільшення чисельності червонокнижних та
мисливських тварин.
ціль: РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики,
підвищення
ролі
засобів
масової
інформації
у
становленні
громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із
ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.
І І
V
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Шляхи досягнення:
- інформування громадян області про діяльність місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань
соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону, в тому
числі оперативним та якісним наповненням інформаційними матеріалами
стрічки новин офіційного сайту облдержадміністрації;
- організація та здійснення навчальних заходів з питань розвитку
громадянського суспільства для представників громадськості, працівників
місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого
самоврядування;
- підтримка ініціатив громадськості, надання на конкурсних засадах
фінансової допомоги інститутам громадянського суспільства на реалізацію
розроблених програм (проектів, заходів), зокрема, з розвитку громадянського
суспільства;
- прозорість та відкритість діяльності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування області;
- надання з обласного бюджету фінансової підтримки управлінню
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
для покриття витрат на утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які перебувають на балансі цього управління
(адміністративних приміщень);
- з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання
обласним
комунальним
підприємством
суспільно-значимих
послуг
громадянам та бюджетним установам області з автоперевезень, в разі
встановлення (затвердження) ціни (тарифу) на відповідні послуги в розмірі,
нижчому
від
економічно
обґрунтованого
розміру,
передбачити
відшкодування різниці між такими розмірами на дані послуги за рахунок
коштів обласного бюджету;
- налагодження ефективних механізмів співпраці місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутам
громадянського суспільства;
- залучення громадськості до процесів формування, реалізації та
контролю державної та регіональної політики;
- сприяння діяльності громадських рад при місцевих органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
- здійснення заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти
населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через
різні форми демократії участі;
- посилення інституційної спроможності громадських організацій,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у їх
взаємодії;
- розвиток механізму звернення громадян до органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування за допомогою електронних петицій та
аналіз ефективності функціонування цього механізму;
V \
- продовження впровадження практики закупівлі соціальних та інших
\)
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суспільно значущих послуг через соціальне замовлення та забезпечення
рівного доступу інститутів громадянського суспільства та бюджетних
установ до надання соціальних та інших суспільно значущих послуг за
рахунок бюджетних коштів; обов’язкова звітність інститутів громадянського
суспільства, які отримують бюджетну підтримку, та забезпечення публічного
доступу до такої звітності;
- забезпечення органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової
допомоги з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського
суспільства, підвищення громадянської та правової культури;
- розширення сфер застосування державно-приватного партнерства за
участю інститутів громадянського суспільства;
- проведення просвітницьких заходів та виготовлення соціальної
реклами з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з організаціями громадянського суспільства, розвитку
громадянського суспільства;
- включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійнотехнічних, вищих навчальних закладів курсів і тем з питань розвитку
громадянського суспільства.
Очікувані результати:
- розширення
участі
області
в
наповненні
національного
телерадіопростору;
- установлення ефективного зворотного зв'язку між владою й
громадськістю області, урахування пропозиції інститутів громадянського
суспільства та думку громадськості при вирішенні завдань соціальноекономічного розвитку області, актуальних суспільно важливих проблем;
- створення системи конструктивної співпраці місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із інститутами
громадянського суспільства, необхідного для ефективного вирішення завдань
соціально-економічного і культурного розвитку та збереження стабільної
суспільно-політичної ситуації;
- активізація участі громадськості у процесі формування, реалізації та
контролю державної та регіональної політики, підвищення рівня
громадянської культури суспільства;
- підвищення якості управлінських рішень, що приймаються органами
влади із врахуванням думки громадськості при їх підготовці та прийнятті;
- забезпечення
ефективної діяльності
консультативно-дорадчих
органів (громадських рад) при органах влади;
- активізація подальшого розвитку міжсекторальної співпраці, зокрема
зв’язків влади з громадськістю, волонтерського руху, благодійництва та
соціального діалогу;
І
- підвищення ефективного використання бюджетних кондор, наданих
на конкурсних засадах та спрямованих на виконання регіональних, місцевих
цільових програм організаціями громадянського суспільства та забезпечення
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рівної можливості для участі у таких конкурсах;
- підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності
місцевої влади та забезпечення дієвого зворотного зв'язку;
- популяризація діяльності інститутів громадянського суспільства;
- підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства.
Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.
Шляхи досягнення:
- організація і проведення заходів, спрямованих на формування у
молодих людей активної життєвої позиції, навичок реалізації громадянських
прав та обов’язків, національно-патріотичної свідомості, почуття власної
гідності;
- впровадження інноваційних форм роботи з молоддю, формування у
процесі співпраці з громадськими об’єднаннями системи неформальної
освіти;
- створення координаційних рад при всіх районних державних
адміністраціях та міських радах міст обласного значення (моніторинг
діяльності існуючих таких консультативно-дорадчих органів, створення та
реалізація районних програм національно-патріотичного виховання);
- удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної
молодіжної політики, зокрема, залучення молоді до вирішення актуальних
проблем, розвиток культури громадської участі.

Очікувані результати:
- підвищення рівня здоров’я молоді, утвердження здорового і
безпечного способу життя серед молоді;
- підвищення ефективності роботи установ національно-патріотичного
спрямування та інших організацій, які здійснюють заходи з національнопатріотичного виховання;
- розвиток мережі щорічних наметових патріотичних таборів;
- охоплення різними формами заходів кожну десяту молоду людину,
спрямованих
на формування громадської активності, громадської
відповідальності та свідомості, підвищення рівня знань щодо інституційних
механізмів реалізації своїх прав.
Пріоритет 3. Зміцнення законності і прз
забезпечення конституційних прав та інтересів
заходів щодо запобігання корупції.

у, належне
Посилення
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Шляхи досягнення:
—
оцінка внутрішнього середовища серед суб’єктів владних
повноважень на наявність корупційних ризиків:
• ідентифікація корупційних ризиків та визначення заходів щодо
нейтралізації або мінімізації впливу управлінське середовище;
• визначення економічно ефективної та пропорційної програми
боротьби з корупцією, яка визначає пріоритети в тих сферах, що
найбільшою мірою залежать від управління;
• отримання точного та кількісно визначеного впливу корупційних
ризиків на управлінський процес, що дозволить використати ці
дані для розробки дослідження на тему тенденцій впливу
корупційних ризиків на всіх рівнях діяльності установи;
запровадження ефективної системи внутрішнього контролю в
бюджетних установах та забезпечення функціонування внутрішнього аудиту:
• підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у
сфері економіки;
• здійснення
контролю
за
оприлюдненням
комунальними
підприємствами, установами та організаціями своїх статутів,
фінансової звітності, основної інформації про діяльність;
• забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень
містобудівного розвитку та публічності презентацій проектів
будівництва;
• здійснення електронних консультацій заявників;
• контроль якості надання комунальних послуг із залученням
громадських активістів спільно з представниками підприємств
монополістів, управляючих компаній та ОСББ;
• запровадження прозорих механізмів щодо оренди та продажу
комунального майна;
• проведення моніторингу закупівель та виконання договорів через
електрону систему Рго2огго;
- розбудова комплексної системи реагування; системи управління
нарядами поліції, розширення покриття відео нагляду в населених пунктах;
- розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції за принципом
взаємодії населення на засадах партнерства («community policing»);
- формування професійного кадрового ядра поліції, здатного надавати
якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства;
- підвищення ефективності діяльності із забезпечення внутрішнього
контролю та запобігання корупції в підрозділах поліції.
Очікувані результати:
- зменшення рівня впливу виявлених корупції
- створення системи оцінювання пріоритетів '
реалізації заходів контролю за конкретними
корупції
- зниження рівня корупції

джерел для
виявлення
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- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- публічність інформаційного супроводу містобудівної діяльності та
земельних відносин;
- підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою
органів місцевої влади;
- збільшення розкриття кримінальних правопорушень;
- забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки,
захист прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від злочинних
посягань;
Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного
бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

використання

Шляхи досягнення:
складання
проектів
місцевих
бюджетів
(які
взаємовідносини з державним бюджетом) на 2019 рік та в подальшому із
застосуванням програмно-цільового методу;
- публікація даних про використання бюджетних коштів в ході
виконання обласних програм в засобах масової інформації (електронних
та друкованих), інформування на брифінгах, прес-конференціях, тощо;
- аналіз стану виконання обласних програм;
- проведення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
додаткових статистичних та соціологічних досліджень та спостережень;
- здійснення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
статистичного моніторингу та аналізу показників соціально-економічного
розвитку області та виконання обласних програм;
- забезпечення Головним управлінням статистики у Вінницькій
області регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування необхідною додатковою статистичною інформацією для
виконання ними своїх функцій і повноважень;
- обговорення з громадськістю результатів використання бюджетних
коштів в ході виконання обласних програм та подання нею відповідних
пропозицій щодо покращення ефективності використання вказаних
коштів.
Очікувані результати:
- підвищення рівня прозорості та публічності використання
бюджетних коштів, покращення ефективності їх використання під час
виконання обласних програм за рахунок проведення закупівель через
електрону систему РЯХ^ОМЮ ;
- постійний доступ громадськості до інформації щодо діяльності
обласної Ради, облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
- підвищення результативності виконання обласних програм
V'
Пріоритет

5. Залучення

територіальних

громад до

розробки
І
98

маю

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік

програм (заходів) з комплексного розвитку територій.
Шляхи досягнення:
- надання консультативно-методичної та фінансової допомоги у
реалізації проектів територіальних громад з питань соціально-економічного
розвитку територій;
- співпраця з міжнародними організаціями та фінансова підтримка
територіальних громад області щодо реалізації програм (проектів)
міжнародної технічної допомоги;
реалізація проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний
відбір та можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету
отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми
підтримки секторальної політики - Підтримки регіональної політики
України;
- проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад області;
- поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних
громад;
- складання територіальними громадами планів розробки генеральних
планів і планів зонування населених пунктів;
- забезпечення оренди приміщення під офіс обласного ресурсного
центру громад в рамках проекту ЄС/ПРООН;
- сприяти активізації роботи органів державної влади, громадських
організацій із залучення грантових коштів у розвиток інноваційного
підприємництва області, трансферу технологій, поширення інформації про
новітні технологічні можливості та досягнення.

Очікувані результати:
- підвищення
активності
громадян
в
питаннях
управління
територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку
територій;
- покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі
й міжнародними представництвами та інвесторами;
- набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій;
- підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проектів
у сфері інноваційного розвитку, а також обсягу залучених коштів від
реалізації таких проектів.
Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних
громад та їх об’єднань.
Шляхи досягнення:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та організаційних
заходів з населенням територіальних громад області щодо добровільного
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об’єднання територіальних громад, приєднання до вже існуючих
територіальних громад, приєднання до міст обласного значення та
децентралізації влади;
- стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад, приєднання до вже існуючих територіальних громад,
приєднання до міст обласного значення, зокрема шляхом об’єднання їх
ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів;
- сприяння досягненню оптимального розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим
органам рад відповідного рівня;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення розвитку територіальних громад.
Очікувані результати:
- зниження впливу центру на прийняття рішень, направленість на
вирішення конкретних проблем на місці, що підвищить ефективність
регіонального управління;
- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями
територіальних громад на місцевому рівні;
- високий рівень обізнаності населення територіальних громад області,
представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
щодо об'єднання територіальних громад та децентралізації влади.
Пріоритет
7.
Впровадження
технологій
е-урядування
та
е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування регіону.
Шляхи досягнення:
- розвиток системи електронного документообігу;
- впровадження регіонального порталу адміністративних послуг
Вінницької області;
- упровадження автоматизованих систем підтримки прийняття
управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів
влади;
- реалізація спільних проектів, спрямованих на розвиток е-урядування,
з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з
метою створення умов для залучення позабюджетних коштів;
- створення та підтримка функціонування регіональної захищеної
мультисервісної мережі органів виконавчої влади;
- модернізація інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
- впровадження системи аналізу та моніторингу безпеки руху
транспортних засобів в регіоні;
підтримка
безперебійного
функціонування
автоматизованих систем області;
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- придбання засобів інформатизації;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення інформатизації;
- створення комплексних систем захисту інформації.
Очікувані результати:
- додаткове підключення до системи електронного документообігу 500
користувачів з структурних підрозділів облдержадміністрації;
- впровадження регіонального порталу адміністративних послуг, що
враховують інтереси людей з обмеженими можливостями;
- впровадження не менше 5 інструментів е-демократії для залучення
громадян;
- забезпечення безпеки руху транспортних засобів, запобігання
правопорушень, управління дорожнім рухом, оперативне реагування на
ситуації на дорогах;
- створення єдиного регіонального інформаційного веб-простору
області з типовими веб-сайтами органів влади регіону;
- підключення райдержадміністрацій, районних та міських рад області
за виділеними каналами до мультисервісної регіональної корпоративної
мережі на швидкості на менш 100 мб/с;
- створення першої черги Дата-центру регіону з не менш як 30
серверами та сукупною потужністю телекомунікаційних каналів 2 Гбіт/с;
- безперебійна робота регіональних інформаційних систем та ресурсів;
- технічна можливість здійснювати передачу статистичної та
фінансової звітності в електронному вигляді респондентами області.
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іУ

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ

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

Зовнішні загрози розвитку регіону:

С

ескалація бойових дій на Сході України, яка може призвести до
погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків;

С

загострення суспільно-політичної ситуації в країні в умовах зростання
негативних очікувань та протистоянь;

С

повільне впровадження структурних реформ, передбачених спільною
програмою України з МВФ, та затримка або припинення надходження
фінансування від міжнародних донорів;

С

не продовження співпраці з МВФ або нові умови співробітництва на
менш вигідних для України умовах;

С
С

погіршення умов на глобальних фінансових ринках;

зниження надходжень від експорту у зв’язку із збереженням низьких цін
на світових сировинних ринках;

С

неприйняття Верховною Радою законів, спрямованих на забезпечення
стабільності фінансового сектору України, розбудову інституційної
спроможності регуляторів фінансового ринку та захист прав споживачів
фінансових послуг та інвесторів;

С

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

С

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

С
С

посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку;

посилення інфляційного тиску у зв’язку із зміною адміністративнорегульованих тарифів на енергоносії та збільшенням фінансування поточних
видатків соціального спрямування, що може призвести до обмеження
державних інвестицій та зростання боргового навантаження;

С

зміна структури виробництва електроенергії учасниками оптового ринку
електроенергії, яка регулюється ДП «Енергоринок»;

С
С

нарощування негативних інфляційних очікувань населення;

ризик реалізації популістських заходів в соціальному напрямі, особливо
упродовж періодів очікуваного посилення політичної активності;

С

обмеженість доступу до сучасних енергоефективних технол <$\$С\(значний
термін окупності на фоні дорогих кредитних ресурсів).
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Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:
О недосягнення запланованих
реалізації продукції;

темпів

росту

обсягів

виробництва

та

О переведення великих платників на обслуговування до Центрального офісу
великих платників ДФС;
О зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у
платників;
О збереження низької кредитної активності комерційних банків;
З призупинення реалізації програм поліпшення доступу до кредитів,
послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
О зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок
внутрішніх ресурсів;
О обмежена державна підтримка з реалізації інвестиційних проектів та
розвитку галузей сільського господарства;
О фактори пропозицій продовольчих товарів: зміна погодних умов, зміна
епізоотичної ситуації чи введення торговельних обмежень, які можуть
суттєво впливати як на урожай сільськогосподарських культур та показники
тваринництва, так і на можливості щодо експорту цієї продукції;
О несприятлива цінова ситуація на ринках сільгосппродукції, матеріальних
та фінансових ресурсів;
З збільшення рівня трудової міграції та загострення ситуації з трудовою
діяльністю в сільській місцевості, що позначатиметься на зменшенні
потенціалу людських ресурсів в області;
О висока питома вага сільського господарства та харчової промисловості в
структурі доданої вартості (понад 60%);
О тенденція щодо збільшення питомої ваги сировини в товарній структурі
експорту;
О турбулентність ситуації на ринку праці (2-3 роки дії різнонаправлених
тенденцій);

О недосконалість логістичної інфраструктури;
О стихійна урбанізація на фоні складної демографічної ситуації в сільській
місцевості.
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Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2019 РІК

Показники

Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік
очікуваний

2019 рік
прогноз

2019 р.
прогноз у %
до
очікуваного
виконання
2018 р .

%

108,2

101

105

X

%
%

80,2
106,4

105
104

108
104

X
X

%

103,4

102,5

105

X

%
%
%

106,8
110,3
88,3
136,5

102
104,5
101
110

X
X

%

100
103
100
104

%
%
%
%

97,5
115,6
128,3
119,3

101
106
110
97,0

102
103
105
100

X
X
X
X

млн. грн.

20423,1

21083,3

21547,1

102,2

млн. грн.
млн. грн.

13628,1
6795,0

14152,1
6931,2

14458,1
7089,0

102,2
102,3

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

\\
V? \

2

2017 рік
факт

2018 рік
очікуваний

2019 рік
прогноз

2019 р .
прогноз у %
до
очікуваного
виконання
2018 р .

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

4888,9
2834,2
725,9
1884,9

5800
2756,3
721,4
1900,0

5800
2850,0
705,5
1922,8

100,0
103,4
97,8
101,2

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тис.
тис.
тис.
тис.
тис.

440,8

450,8

461,2

102,3

Молоко

тис. тонн

851,3

851,5

853,2

100,2

%

106,1

107

106

X

млн. грн.

11744,1

15515,1

18551,4

119,6

млн. дол.
США

203,4

228,7

232,5

101,7

%

113,0

112,4

101,7

X

млн. дол.
США

1624,8

1901,3

2264,2

119,1

%

126,7

117,0

119,1

X

Одиниця
виміру

Показники

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) у % до попереднього
року (у порівняних цінах)
Інвестиційна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій
у фактичних цінах
Обсяг прямих іноземних інвестицій, з наростаючим підсумком з початку
інвестування - всього (станом на кінець року)
у % до попереднього року
Зовнішньоекономічна діяльність
/

Обсяг зовнішньоторговельного обороту
/| ./V

у % до попереднього року

/

1

Лі

з

Показники

Обсяг експорту, всього
Обсяг експорту у % до попереднього року
Обсяг імпорту, всього
Обсяг імпорту у % до попереднього року
Розвиток малого підприємництва
Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі підприємства,
фермерські господарства, фізичні особи-підприємці)
Темп зростання (зменшення) кількості суб’єктів малого підприємництва, у
відсотках до попереднього року
Кількість суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення
Показники р і в н і ї життя
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
Середньорічна чисельність наявного населення
Рівень безробіття (за методологією МОП)

2017 рік
факт

2018 рік
очікуваний

2019 рік
прогноз

2019 р.
прогноз у %
до
очікуваного
виконання
2018 р.

1217,7

1339,5

1500,2

112,0

123,9

110,0

112,0

X

407,1

561,8

702,3

125,0

136,0

138,0

136,0

X

один.

78031

78965

79630

100,8

%

101,6

101,1

100,8

X

один.

493

502

510

101,6

грн.

6121

7850

9420

120,0

тис. чол.

1583,1

1571,7

1560,1

99,3

%

10,7

10,2

10

X

Одиниця
виміру

млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
%
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Додаток 2
Перелік обласних програм, що реалізовуватимуться у 2019 році

№
з/п

Дата прийняття

Назва програми

Номер
рішення

Зміни та доповнення до програми

3 питань бюджету, фінансів та обласних програм
38 сесія 6 скликання
24.06.2015 р.

№893

Про Стратегію розвитку малого та середнього
2. підприємництва Вінницької області на період до
2020 року

27 сесія 7 скликання
20.12.2017 р.

№576

Про обласну Комплексну програму захисту
населення і територій Вінницької області у разі
3.
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на
2017 - 2021 роки

10 сесія 7 скликання
22.09.2016 р.

№179

31 сесія 7 скликання
26.04.2018 р.

№598

Про Програму створення страхового фонду
5. документації Вінницької області на період з 2018
по 2020 рік

31 сесія 7 скликання
26.04.2018 р

№601

Про Комплексну програму розвитку архівної
справи у Вінницькій області на 2018-2022 роки

31 сесія 7 скликання
26.04.2018 р.

№602

1.

4.

6.

Стратегія збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року

Про Обласну цільову програму роботи з
обдарованою молоддю на 2018-2022 роки

Про обласну Програму підтримки утримання
об’єктів спільної власності територіальних громад
7. області, які орендуються/експлуатуються
окремими органами виконавчої влади на 2018 2021 роки

19 сесія 7 скликання № 50 від
19.05.2017 р.

33 сесія 7 скликання №637 від
15.06.2018 р.

1
33 сесія 7 скликання
15.06.2018 р.

№634

/И
ь

3 питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Про Обласну комплексну програму підтримки
сім’ї, запобігання домашньому насильству,
8. забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків та попередження торгівлі людьми на
період до 2021 року.

13 сесія 7 скликання
20.12.2016 р.

№226

31 сесія 7 скликання № 609 від
26.04.2018 р.

Про програму підтримки діяльності національнокультурних товариств області та забезпечення
9.
міжконфесійної злагоди і духовно-морального
розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№36

31 сесія 7 скликання №605 від
26.04.2018 р.

Про цільову соціальну Програму розвитку
10. фізичної культури і спорту у Вінницькій області на
2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№49

27 сесія 7 скликання № 522 від
20.12.2017 р.

Про Обласну програму розвитку інформаційних та
11. інноваційних технологій в закладах освіти області
на 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№47

12.

Про Регіональну програму підготовки
кваліфікованих робітників на 2016-2020роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№50

13.

Про обласну комплексну програму «Сільська
школа» на 2016 - 2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№48

Про Обласну цільову соціальну програму
14. національно-патріотичного виховання молоді на
2017 - 2020 роки

13 сесія 7 скликання
20.12.2016 р.

№ 224

Про Програму розвитку туризму у Вінницькій
області на 2017-2020 роки

21 сесія 7 скликання
30.06.2017 р.

№380

15.

Програма розвитку культури Вінницької області
16.
на 2018-2022 роки

27 сесія 7 скликання
20.12.2017 р.

31 сесія 7 скликання № 604 від
26.04.2018 р.

31 сесія 7 скликання № 610 від
26.04.2018 р.

і
..

і

У

№516
л/.

.....................

17.

Про прийняття обласної програми «Студентський
гуртожиток на 2018-2020 роки»

Про прийняття обласної програми замовлення
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
18.
«молодший спеціаліст» та освітнім ступенем
«бакалавр» на 2018-2020 роки

31 сесія 7 скликання
26 квітня 2018 р.

№597

31 сесія 7 скликання
26 квітня 2018 р.

№599

3 питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення
19.

Про Обласну програму «Боротьба з онкологічними 13 сесія 7 скликання
20.12.2016 р.
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

20.

Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки

Про Обласну програму «Розвиток системи
21. екстреної медичної допомоги Вінницької області
до 2020 року»
22.

Про Програму зайнятості населення Вінницької
області на період до 2020 року

№223

4сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№45

31 сесія 7 скликання
26.04.2018 р.

№596

31 сесія 7 скликання
26 квітня 2018 р.

№600

19 сесія 7 скликання № 355 від
19.05.2017 р.

3 питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження
Про Програму підвищення енергоефективності та
23. зменшення споживання енергоресурсів у
Вінницькій області на 2017-2022 роки

17 сесія 7 скликання
24.03.2017 р.

№310

27 сесія 7 скликання №521 від
20.12.2017 р.

Про Програму енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних
24.
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 2019 роки

39 сесія 6 скликання
14.07.2015 р.

№928

31 сесія 7 скликання №603 від
26.04.2018 р.
/

Про нову редакцію Обласної програми «Питна
вода» на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням
25.
15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 січня
2008 року №463

12 сесія 6 скликання
17.07.2012 р.

__________ ______ ____ ______________

№379

13 сесія 7 скликання №2^0 від
20.12.2016 р.
------------------- -----------------------

Про Комплексну регіональну програму пільгового
довготермінового кредитування громадян, які
26.
потребують поліпшення житлових умов у
Вінницькій області на 2018-2022 роки

24 сесія 7 скликання
28.09.2017 р.

№465

3 питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку
Про Регіональну комплексну програму
27. інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області «Власний дім» на 2017-2020 роки.

13 сесія 7 скликання
20.12.2016 р.

№222

Про Комплексну регіональну програму пільгового
довготермінового кредитування громадян, які
28.
потребують поліпшення житлових умов у
Вінницькій області на 2018-2022 роки

24 сесія 7 скликання
28.09.2017 р.

№ 465

Про Програму поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури
29.
підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на
2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№42

31 сесія 7 скликання № 608 від
26.04.2018 р.

Про Комплексну програму створення та розвитку
геоінформаційної системи управління та
ЗО.
містобудівного кадастру Вінницької області на
2016-2020 рр.

6 сесія 7 скликання
30.03.2016 р.

№96

33 сесія 7 скликання № 638 від
15.06.2018 р.

Про Обласну програму будівництва, облаштування
24 сесія 7 скликання
та утримання місцевих пунктів пропуску через
31.
28.09.2017 р.
українсько-молдовський державний кордон на
2017-2021 роки

№466

31 сесія 7 скликання № 607 від
26.04.2018 р.

3 питань агропромислового комплексу і земельних відносин
32.

Про Програму розвитку овочівництва та
переробної галузі Вінницької області на період до

7 сесія 6 скликання
28.10.2011 р.

№178
----------------------

. V
/Г 7

....... -

и . — !-------------

2020 року.
Про Обласну програму досягнення оптимального
33. рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025
роки

8 сесія 6 скликання
23.12.2011 р.

№232

Про регіональну Програму використання коштів на
освоєння земель для сільськогосподарських та
4 сесія 7 скликання
лісогосподарських потреб, поліпшення
34.
11.02.2016 р.
відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації
земель у Вінницькій області на 2016-2020 роки

№39

10 сесія 7 скликання №182 від
22.09.2016 р.

Про програму розвитку особистих селянських,
35. фермерських господарств, кооперативного руху на
селі та дорадництва на 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№40

27 сесія 7 скликання №519 від
30.06.2017 р.

Про обласну Програму розвитку лісового і
мисливського господарства в лісах, які надані в
постійне користування Вінницькому обласному
комунальному спеціалізованому
21 сесія 7 скликання
лісогосподарському підприємству
36.
30.06.2017 р.
«Віноблагроліс», підвищення лісистості і
озеленення населених пунктів області та
використання об’єктів тваринного світу у
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021
роки

№382

29 сесія 7 скликання №582 від
16.02.2018 р.

Про
Програму
боротьби
з
амброзією
21 сесія 7 скликання
№381
37. полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021
30.06.2017 р.
роки
3 питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та
раціонального використання надр
/ ^
/V /
21 сесія 7 скликання №389 від /1
18 сесія 6 скликання
Про Комплексну цільову програму розвитку
№588
38.
30.06.2017 р.
,/
1
08.11.2013 р.
водного господарства у Вінницькій області на
-------------------- --------------------------ь-----------

період до 2021 року
3 питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності
Про Комплексну оборонно-правоохоронну
програму Вінницької області на 2016 - 2020 роки
39.
«Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність
влади та громад»

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№35

33 сесія 7 скликання №636 від
15.06.2018 р.

Про Обласну програму правової освіти населення
на 2016-2020 роки.

7 сесія 7 скликання
30.06.2016 р.

№125

31 сесія 7 скликання №614 від
26.04.2018 р.

40.
41

27 сесія 7 скликання
Про затвердження Антикорупційної програми
№514
20.12.2017 р.
Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки
3 питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та
міжрегіонального співробітництва

Про Програму розвитку міжнародного та
42. транскордонного співробітництва Вінницької
області на 2016-2020 роки
43.

4

4 сесія 7 скликання
11.02.2016 р.

№46

Про Програму розвитку місцевого самоврядування 27 сесія 7 скликання
20.12.2017 р.
у Вінницькій області на 2018-2022 роки

№515

3 питань регулювання комунальної власності та приватизації
Про затвердження Програми приватизації об’єктів
44. спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області на 2015-2020 роки

34 сесія 6 скликання
20.03.2015 р.

Регіональна
цільова
програма
будівництва
(придбання) доступного житла у Вінницькій 31 сесія 5 скликання
45.
області на 2010-2017 роки, продовжена на 2018- 25 жовтня 2010 р.
2020 роки
Заступник голови обласної Ради

№842

№1071

10 сесія 7 скликання №181 від
22.09.2016 р.
29 сесія 7 скликання №583 від
16.02.2018 р.
/
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