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ВСТУПНА ЧАСТИНА 
 

Пріоритети діяльності голови обласної Ради у звітному періоді 
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● законність;  

● демократичність;  

● колегіальність; 

● підвищення ефективності регіонального та місцевого врядування, 
створення умов для збалансованого розвитку територіальних громад області; 

● здійснення контролю за виконанням прийнятих обласною Радою рішень; 

● оптимізація системи управління майном, що знаходиться у 
спільній власності територіальних громад області, забезпечення 

належного контролю за його ефективним використанням; 

● забезпечення прозорості та відкритості у діяльності обласної Ради. 

На досягнення цих пріоритетів і були спрямовані основні завдання та заходи щодо їхньої реалізації. 



І РОЗДІЛ 
1.1 Сесійна діяльність у 2018 році 
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29 сесія 

10 рішень 

 

30 сесія 

6 рішень 

 

31 сесія 

35 рішень 

 

32 сесія 

1 рішення 

 

33 сесія 

54 рішень 

 

34 сесія 

14 рішень 

 

35 сесія 

4 рішення 

 

36 сесія 

41 рішення 

 



8 сесій 

165  

прийнятих рішень 

 За звітний період відбулося 8 пленарних 

засідань обласної Ради та ухвалено 165 рішень, 

які приймались відкритим поіменним 

голосуванням та були  оприлюднені на 

офіційному веб-сайті Ради в день голосування. 

Виконання прийнятих рішень контролюється 

постійними комісіями і посадовими особами 

Ради. 

СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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Проведено 3 

засідання президії 

Розглянуто 

230 питань 

Президія обласної Ради є дорадчим органом Ради, що 

попередньо готує узгоджені пропозиції та 

рекомендації з питань, які передбачається внести на 

розгляд.  

ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
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Протягом звітного періоду депутатами обласної Ради прийнято та знаходяться на 
постійному контролі: 
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12 

Депутатських звернень до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: 

Протокольних доручень сесій обласної Ради: 
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Пленарні засідання сесій за третій рік роботи в 5, 6 та 7 скликаннях 
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6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8
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5 скликання 6 скликання 7 скликання 

7 7 
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Пленарних засідань сесій 



 НАПРЯМИ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 
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4 
4 

3 3 

17 

9 

49 

68 
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з питань місцевого самоврядування - 4 

з питань АПК і земельних відносин - 4 

з питань екології - 3 

з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту - 3 

з питань виконання обласних програм -

17 

з питань діяльності обласної Ради - 9 

з питань бюджету та обласних програм 

- 49 

з питань комунальної власності - 68 

з питань депутатської діяльності -8 



Перелік комісій Всього 

засідань 

Всього 

розглянуто 

питань 

1 З питань бюджету, фінансів та обласних програм      33 383 

2 З питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,  духовності та історичної спадщини  11 140 

3 З питань регулювання комунальної власності та приватизації  10 383 

4 З питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю    9 37 

5 З питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, 

міжнародного і міжрегіонального співробітництва  
8 55 

6 З питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення   8 63 

7 З питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих 

засобів масової інформації  
7 36 

8 З питань законності,  боротьби з корупцією, регламенту та депутатської діяльності  6 89 

9 З питань агропромислового комплексу  і  земельних відносин  4 33 

10 З питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального 

використання надр  
4 35 

11 З питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження   4 30 

12 З питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку   4 25 

13 З питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики  1 5 

ВСЬОГО  109 1314 

1.2. Постійні комісії обласної Ради: форми і методи роботи 
За 2018 рік постійними комісіями обласної Ради 7 скликання проведено 109 засідань, розглянуто  1314 питань.  
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Комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм (голова комісії – Геннадій 

Мазур) - вносить пропозиції та розглядає проекти рішень про обласний бюджет, рішення про 

внесення змін до обласного бюджету, аналізує звіти про виконання та фінансування обласних 

програм, регулярно проводить моніторинг виконання обласного бюджету по доходах та видатках, 

готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.  
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Активна співпраця з Департаментом фінансів облдержадміністрації з питань 

внесення змін до обласного бюджету дає можливість оперативно перерозподіляти 

кошти в межах призначень головних розпорядників коштів обласного бюджету, 

зараховувати трансферти з інших бюджетів під час розгляду та погодження  проекту 

розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до обласного 

бюджету», зокрема за 2018 рік погоджено 26 розпоряджень.  

Комісія в постійному режимі здійснює контрольну функцію за ходом та 

результатами виконання і фінансування обласних програм. На засіданнях комісії 

протягом звітного періоду заслуховувались звіти про виконання програм у сфері 

освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, оборонно-правоохоронної 

роботи, підтримки учасників АТО. За результатами розгляду цих звітів виконавцям 

програм надавались рекомендації щодо вдосконалення програм.  

2018 року продовжилася практика виїзних засідань комісії, зокрема, під час 

проведення такого засідання на базі ВОКСЛП «Віноблагроліс» затверджено 39 

фінансових планів обласних комунальних підприємств на 2019 рік. 

Пріоритетним напрямом роботи комісіє є контроль за прозорістю та 

ефективністю використання коштів обласного бюджету. 

 

Основним завданням постійної комісії з питань бюджету є участь у бюджетному процесі області. Постійна комісія 

активно співпрацює з головними розпорядниками коштів обласного бюджету, департаментами та управліннями 

облдержадміністрації в частині ефективного та доцільного використання коштів обласного бюджету, долучається до вирішення 

питань соціально-незахищених верств населення. 



За результатами роботи постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 

комунальної власності та приватизації (голова комісії – Олександр Масленніков) у 

2018 році, на виконання висновків та рекомендацій, було відправлено 32  листа до 

обласних департаментів, установ та організацій з питань, що перебувають у компетенції 

комісії. 

2018 року за ініціативи постійної комісії з питань регулювання комунальної 

власності та приватизації спільно з постійною комісією з питань освіти, культури, сім’ї та 

молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини у приміщенні обласної Ради 

встановлено ліфт для осіб з інвалідністю. Це питання почало обговорюватися ще 

наприкінці 2016 року на двох засіданнях постійної комісії із залученням фахівців із  

управління спільної комунальної власності територіальних громад, а також Департаменту 

будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
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За протокольним дорученням члени постійної комісії неодноразово виїжджали на об’єкти комунальної 

власності з метою перевірки стану майна, яке передбачалось списати, продати, надати в оренду, або передати на 

інші об’єкти. 

Постійна комісія проводить послідовну роботу із наповнення бюджету області шляхом збільшення орендних 

ставок для орендарів.  

  



2018 року постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, 

сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (голова 

комісії – Людмила Станіславенко) продовжила активно працювати у напрямі 

супроводження виконання заходів Обласної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки. В 

рамках реалізації цієї Програми проведено 33 заходи на суму 960 тис. грн. 
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Депутати комісії підтримали питання про призначення грантів обласної Ради та облдержадміністрації для 

навчальних закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти, встановлення іменних стипендій 

облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області І-IV рівнів акредитації 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також творчих стипендій письменникам 

Вінниччини та персональних стипендій обласної Ради та облдержадміністрації в галузі культури і мистецтв. 

 За ініціативи голови постійної комісії Людмили Станіславенко постійною комісією двічі розглядалося 

питання  щодо  встановлення ліфта для людей з особливими потребами у приміщенні обласної Ради. На 34 

позачерговій сесії цю пропозицію підтримано та виділено на облаштування ліфта 2 млн 588 тис. грн.  



2018 року постійна комісія обласної Ради з питань 

учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 

волонтерського руху та зв’язків з громадськістю (голова 

комісії – Олексій Бородій) тримала на контролі актуальні 

питання, які хвилювали учасників АТО/ООС  та членів їхніх 

сімей. 
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Зокрема, використання коштів обласного бюджету для здійснення 

одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників 

антитерористичної операції та їхніх дітей, надання одноразової 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям померлих 

демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали 

поранення під час проведення антитерористичної операції;  та 

виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 

учасників антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил, членів 

їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки.  

2018 року затверджено Порядок використання коштів 

обласного бюджету для надання матеріальної допомоги сім’ям 

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження 

(тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях 

громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича. 



Постійною комісією з питань  

місцевого самоврядування  

та адміністративно - територіального  

устрою, євроінтеграції, міжнародного та  

міжрегіонального співробітництва  

(голова комісії – Лариса Білозір) приділялась 

особлива увага прийняттю змін до Перспективного 

 плану формування територій громад Вінницької 

області. 2018 року комісія розглянула та погодила 7 

відповідних проектів рішень. В результаті, на 1 січня 2019 

року в області об’єдналося в 37 територіальних громад 219 

населених пунктів, з них місто Вінниця,  6 міст районного 

значення, 10 селищ міського типу та 200 сільських 

населених пунктів. 

 Також за звітний період членами постійної комісії 

підтримано ініціативу двох сільських рад щодо 

перейменування сільських населених пунктів.  

Членами постійної комісії здійснювався постійний 

моніторинг добровільного об’єднання територіальних 

громад області та розгляд звернень громадян 

 із формування територій громад у Вінницькій 

області. Депутати постійної комісії приділяють  

велику увагу питанням розвитку місцевого 

самоврядування та налагодженню  

взаємодії місцевих рад всіх рівнів. 
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Протягом 2018 року постійна комісія 

обласної Ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту та зайнятості 

населення (голова комісії - Ярослав 

Хребтій) контролювала питання, які виникли 

в процесі реформування галузі охорони 

здоров’я, зокрема, колективні звернення 

жителів територіальних громад стосовно 

медичного забезпечення, надання 

матеріальної допомоги, пенсійного 

забезпечення, призначення соціальних виплат.  
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За висновками  постійної комісії з цих питань були підготовлені звернення депутатів Вінницької обласної 

Ради 7 скликання до Міністерства охорони здоров’я України з приводу: 

-  Національного переліку лікарських засобів; 

-  щодо розвитку хоспісної та паліативної допомоги. 

На засіданнях комісії розглянуто низку проектів обласних програм, зокрема, Програму «Розвиток системи 

екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», Програму зайнятості населення Вінницької  

області на період до 2020 року. Комісія також ініціювала внесення на розгляд чергового засідання сесії обласної 

Ради 7 скликання питання «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 

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

 



Протягом 2018 року постійна комісія обласної Ради з питань свободи 
слова, інформаційного простору та реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації (голова комісії – 
Тетяна Редько) здійснювала контроль за реалізацією Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки. В рамках виконання цієї програми 
неодноразово направлялися звернення до керівників обласної влади щодо 
виділення додаткового фінансового ресурсу для підтримки засобів масової 
інформації у процесі роздержавлення. Були внесені доповнення до програми 
щодо забезпечення одноразової допомоги районним реформованим 
друкованим ЗМІ Вінницької області в сумі 500 тис. грн.  

Комісія конструктивно співпрацювала із Національною спілкою 
журналістів України, з Громадською радою при обласній Раді та з 
Громадською радою при облдержадміністрації. Враховуючи думку 
громадськості, комісія зверталася до правоохоронних органів щодо 
об’єктивного розслідування резонансних справ, зокрема, щодо порушення 
прав журналістів та перешкоджання журналістській діяльності, а також щодо 
замахів на життя громадських активістів.  

Внесено зміни щодо гласності та прозорості при обговоренні 
кандидатур на присвоєння звання «Заслужений журналіст України» та інших 
звань.  

Комісією підтримано «Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного 
пакету докорінних перетворень»; «Звернення Вінницької обласної Ради до 
Верховної Ради України, з вимогою негайно прийняти в цілому проект 
виборчого кодексу (Законопроект №3112-1) та встановити пропорційну 
систему з відкритими регіональними списками»; «Звернення депутатів 
обласної Ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 
неприпустимості підвищення ціни на газ для населення». 
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Обласна Рада та постійна комісія обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської діяльності продовжили тісну співпрацю з правоохоронними 
органами Вінницької області. Протягом року відбулося шість запланованих відкритих зустрічей 
представників керівного складу Головного управління Національної поліції України у Вінницькій 
області та Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України з депутатським корпусом Вінницької обласної Ради 7 скликання. 
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На контролі постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 

регламенту та депутатської діяльності (голова комісії – Андрій Вигонюк) знаходиться три 

програми обласної Ради: Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки, 

Антикорупційна програма Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки та Комплексна оборонно-

правоохоронна програма Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна 

відповідальність влади та громад». Ця програма активно працює. За звітний період внесено 5 змін 

та доповнень щодо коригування її актуальності до вимог сьогодення. 



Депутати постійної комісії обласної Ради з питань 

агропромислового комплексу і земельних відносин (голова комісії - 

Володимир Барцьось) своєчасно реагували  на кризові явища,  які 

виникали у звітному періоді в агропромисловому секторі області.  

Активно обговорювали на засіданнях комісії питання щодо заборони 

продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні, 

надання кредитів фермерським господарствам, використання 

невитребуваних паїв та передачі в оренду цих земельних ділянок на 

території області. За висновками  постійної комісії з цих питань були 

підготовлені відповідні звернення, які направлені  до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України. 
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На засіданні комісії неодноразово розглядалися питання щодо надання в установленому порядку 

в довгострокове тимчасове користування лісових ділянок, які знаходяться у постійному користуванні  

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» для 

рекреаційних цілей без зміни цільового призначення та без вилучення їх у постійного користувача. 

З метою поліпшення екологічної 

ситуації в області, збільшення лісистості 

області до оптимального рівня, 

раціонального використання лісових 

насаджень та подальшого розвитку 

«Подільського зоопарку» на засіданні 

комісії були внесені зміни та доповнення 

до Обласної програми розвитку лісового і 

мисливського господарств. 

 



Постійною комісією обласної Ради з питань охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної безпеки 

та раціонального використання надр (голова комісії – 

Володимир Крисько) протягом 2018 року особливу увагу було 

зосереджено на реалізації в області заходів щодо попередження 

забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їхньої 

відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення 

ефективності та надійності функціонування систем 

водопостачання і водовідведення; покращення якості 

поверхневих вод та відновлення природного стану малих річок та  

санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів на 

територіях  місць масового відпочинку населення і дітей в 

оздоровчих закладах області. 
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За ініціативи комісії об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення оголошені ботанічні заказники на території 

Вербовецької сільської ради Мурованокуриловецького району «Балин» (12,5 га), «Рогатки» (88,9 га), «Білі бліндажі» (46,0 га) та  

підтримано  проект  рішення обласної Ради про оголошення нового об’єкту на території вищезазначеної сільської ради – ботанічного 

заказника «Глибока долина» орієнтовною площею 139,5 га. 

Комісія розглянула та погодила звернення депутатів  

Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України 

Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо необхідності 

ліквідації Джуринського отрутомогильника у Вінницькій області 

та до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо розподілу коштів екологічного податку. 

 



Постійною комісією обласної Ради з питань житлово-

комунального господарства, енергоефективності та 

енергозбереження (голова комісії - Андрій Ковальов) було подано на 

розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання низку проектів рішень 

за ініціативи голови комісії. 

Протягом 2018 року особливу увагу комісія приділяла питанню 

якісного водопостачання. За ініціативи голови комісії були 

напрацьовані ґрунтовні пропозиції щодо внесення змін до Обласної 

програми «Питна вода» у частині фінансування проектів із 

водопостачання та неодноразово заслуховувалися звіти щодо 

запланованих робіт з роботи земснаряду протягом 2018 року. 
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Також було розроблено та подано проект рішення обласної Ради «Про створення офіційного веб-сайту та обов’язкове 

оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву»,  який дасть можливість більш прозоро висвітлювати діяльність цієї установи. 



Постійною комісією обласної Ради з питань 

будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту 

та зв’язку (голова комісії - Андрій Мельник) 

неодноразово заслуховувались проекти рішень щодо ходу 

виконання рішення 14 сесії обласної Ради 6 скликання від 

19 лютого 2013 року № 485 «Про Комплексну програму 

будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування 

Вінницької області на 2013-2018 роки». 

У рамках співпраці з профільними управління та на 

виконання плану роботи постійної комісії неодноразово 

заслуховувалися звіти щодо об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту, на які виділялись кошти з 

обласного бюджету, а також про підготовку  автошляхів 

Вінницької області до експлуатації в осінньо-зимовий 

період та безпеку руху. 

Багато уваги приділялося також розгляду 

колективних звернень, серед яких піднімались такі важливі 

питання, як монетизація пільгового проїзду ветеранам 

війни, відкриття нових автомобільних маршрутів, тощо. 
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Постійна комісія обласної Ради з питань розвитку промисловості і підприємництва, 

інвестиційної та регуляторної політики (голова комісії - Андрій Поліщук), керуючись статтею 

39 Регламенту Вінницької обласної Ради, затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 11 лютого 2016 року № 31 «Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання», на 

виконання статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», розглянула проект рішення обласної Ради «Про затвердження Правил 

користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Вінницької області»  та 

підготовила свій експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного  проекту 

регуляторного акта. Після опрацювання пропозицій Державної регуляторної служби України щодо 

удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики цей проект буде 

розглянуто повторно. 

Значну увагу члени комісії зосередили на розгляді Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року та внесли свої пропозиції щодо 

забезпечення узгодження та координації дій органів влади на місцевому рівні та ефективному 

використанні наявних фінансових ресурсів.  
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Відкрито новий хірургічний корпус Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

 
 
 В лікарні функціонує 20 стаціонарних відділень на 717 ліжок, поліклінічне 

відділення з потужністю 450 відвідин за зміну, 10 параклінічних відділень 
(5 діагностичних та 5 лікувальних) та допоміжні служби. 
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На кінець 2018 року в лікарні встановлено 

обладнання на суму 91,4 млн грн.  

Загальна вартість всього медичного 

обладнання становить 380 млн грн. 

2018 року з обласного бюджету було 

виділено 1,637 млн грн на будівництво 

хірургічного корпусу. 



 Комунальний заклад «Обласний молодіжний центр «Квадрат» у Вінницькій 
області створено згідно з рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 615. Проект реалізовано за кошти Державного фонду регіонального 
розвитку – 9,109 млн грн, обласного бюджету – 1,250 млн грн, бюджету громадських 
ініціатив м. Вінниці – 1 млн грн, Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців – 0,6 млн грн. Загальна площа центру складає близько 700 кв м. На цій 
території розташувалися коворкінги, студія звукозапису та радіостудія, «open stage» 
(відкрита сцена) для музичних виступів, лекторії та сучасна лабораторія з 3D-
принтерами, а також мистецька галерея. 
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 У Вінницькій області напрацьовано систему 
поводження з твердими побутовими відходами. 

2018 року за рахунок коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища 
продовжилася реалізація проектів із облаштування 
сміттєсортувальних комплексів у містах Козятин, 
Хмільник, Іллінці, Калинівка та Бар. 

 



 На кінець 2018 року роздільний збір твердих побутових відходів було 
запроваджено у 74 населених пунктах області, що вдвічі більше показника 2017 року. 

 За кошти обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища облаштовано мобільну 
лабораторію з метою здійснення контролю 
за якістю поверхневих, підземних та 
стічних вод і скидів шкідливих речовин у 
водні ресурси. 

• В Тульчинському районі за фінансової 
підтримки з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
завершено роботи з реконструкції 
гідротехнічної споруди та благоустрою ставка 
на території села Михайлівка. 

• На виконання природоохоронного заходу 
залучено 2,162 млн грн екологічного Фонду 
при співфінансуванні з сільського бюджету в 
сумі 245 тис грн. 

• Результатом проведення робіт є очищення 
ставка від мулових утворень, реконструкція 
водовипуску гідротехнічної споруди греблі, 
відтворення ложа ставка загальним об’ємом 
40,3 тис. м3, утримання та збереження об’єктів 
загального користування, а також природних 
ландшафтів, інших природоохоронних 
комплексів та їхнє санітарне очищення. 
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Реалізовано проект «Удосконалення системи транспортування 
твердих побутових відходів на території Тростянчицької, 
Гордіївської, Глибочанської сільських територіальних громад - 
придбання сміттєзбиральної машини Тростянецького району». 



У обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку 
обладнано нові реабілітаційні кабінети    
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 Рішенням обласної Ради до Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю 
було приєднано Вороновицький психоневрологічний інтернат, а сам заклад перейменовано в 
«Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку»  з філією у Вороновиці.  

 У 2018 році в пансіонаті здійснено комплекс ремонтних робіт та придбано обладнання 
для розширення спектру реабілітаційних послуг. Зокрема, функціонує кімната розвантаження, 
кабінети масажних процедур та лікувальної фізкультури, «сольова кімната», а для підопічних 
закладу готують кисневі коктейлі.  

. 



 
 

Реконструйовано урологічне відділення  
Подільського регіонального центру онкології    

 
 
 
 

      Покращення рівня надання медичних послуг відчули пацієнти 
Подільського регіонального центру онкології.  У 2018 році виділено з 
обласного бюджету 2 млн 180,1 тис. грн на реконструкцію урологічного 
відділення. 
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У Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні  «Фтизіатрія» 
відкрито відділення для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз 

 У 2018 році профінансовано оновлення відділення для лікування хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання 

«Фтизіатрія». Реконструкція цього підрозділу проведена в рамках виконання Обласної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз. З обласного бюджету на виконання робіт виділено 2,4 млн грн. 
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Будівля  по  вул.  Соборна,  74 / 
Театральна,  16 

4 грудня 2018 року обласною Радою прийнято 
рішення №711 про включення в Програму 

приватизації нежитлової будівлі по вул. Соборна, 
б.74/Театральна, б.16 у м.Вінниці шляхом викупу 

ТОзВ «Оспром-2». Ця будівля знаходиться у 
центрі міста, орендується ТОзВ «Оспром-2» та 

тривалий час в ній проводяться ремонтні роботи. 

 
30 



 Готель «Савой» 
 4 грудня 2018 року прийнято 
рішення №739 про передачу у 
державну власність до сфери 

управління Державної судової 
адміністрації України будівлю 
по вул.Соборній,б.48/Оводова, 

б.34 у м.Вінниці, що є 
пам’яткою архітектури 

місцевого значення. 
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Прийнято  15 нових обласних 
програм  

Завершили свою дію 11 обласних 
програм  

2018 року діяло 53 обласних 
програми, 37 з яких профінансовано 

2017 року 
профінансовано 37 
обласних програм 
на загальну суму   
569,548 млн грн 

2018 року профінансовано  

37 обласних програм на загальну 
суму 1102,526 млн грн 

1.3 Затвердження та здійснення контролю за виконанням Стратегії збалансованого регіонального 

розвитку Вінницької області на період до 2020 року, програми економічного та соціального розвитку 

області, обласного бюджету, обласних галузевих програм 



Головні напрями  фінансування в межах обласних програм протягом 2018 року 
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захист 
навколишнього 

природного 
середовища, 

розвиток 
сільських 
територій охорона 

здоров’я та 
соціальний 

захист 

будівництво, 
реконструкція, 

ремонт та 
експлуатаційне 

утримання 
автомобільних 

доріг  

91,379 млн грн 
691,344 млн грн 

131,934 млн грн 



Обласні  програми з енергозбереження 

 

Програма енергозбереження для населення та ОСББ 

Вінницької області на 2015-2019 роки 

Профінансовано протягом 2018 року 2,740 млн грн 

Програма підвищення енергоефективності  та зменшення 

споживання енергоресурсів  у Вінницькій області на 2017-2022 

роки. Профінансовано протягом 2018 року 0,940 млн грн 
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Виконано комплексні енергоаудити у  50 закладах 

охорони здоров’я та  освіти обласного підпорядування. 

Проведено закупівлю  послуг із енергоаудитів  

через  систему публічних закупівель «Prozorro»  

(процедура – відкриті торги). 

 Проведення  енергетичних аудитів будівель  

бюджетних установ обласного підпорядкування  

Очікувана вартість – 1 млн грн 

Сума згідно договору – 0,545 млн грн 
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Обласна програма енергозбереження для населення та  

ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки 

 

ВІННИЦЬКА  
ОБЛАСНА РАДА 

ОСББ, НАСЕЛЕННЯ 

Компенсація суми кредиту  

(15%,  до 25 тис.грн) 

Компенсація 

відсоткової ставки (8%) 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ 

Придбання в кредит 

енергоефективних  матеріалів 

та обладнання 

Придбання в кредит  

приватних  сонячних 

станцій 36 



 
Результати роботи згідно з обласною програмою 

енергозбереження для населення та ОСББ  

Вінницької області на 2015-2019 роки за 2018 рік   

 

 

2,962 млн грн 

2104 
фізичні особи 

22 
ОСББ 

- Отримують компенсацію 

відсоткової ставки за «теплими 

кредитами» з обласного бюджету 
 

та  

3 
фізичні особи 

- Отримали  компенсацію суми 

кредиту на придбання 

приватних сонячних станцій 

- Компенсація з обласного 

бюджету на зазначені цілі 
      (станом на 10.01.2019) 
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 Важливим напрямом роботи 

обласної Ради є ухвалення рішення 

про обласний бюджет та внесення 

змін до нього протягом року. Рішення 

про обласний бюджет на 2018 рік було 

ухвалено завчасно,  20 грудня 2017 

року відповідно до норм Бюджетного 

кодексу України, що дозволило в 

плановому режимі розпочати 

фінансування соціально-культурної 

сфери області.  

 Протягом року до рішення 

про обласний бюджет на сесіях 

обласної Ради чотири рази вносились 

зміни, у зв'язку з необхідністю 

розподілу вільних залишків коштів 

обласного бюджету, які утворились 

станом на 1 січня 2018 року, 

перевиконання планових показників 

за 6 та 9 місяців 2018 року. 38 

83,6% 

7,9% 

1,6% 

1,6% 0,6% 

1,9% 

2,2% 0,6% 

Податок на доходи фізичних 

осіб  

Податок на прибуток 

підприємств 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

Рентна плата за спеціальне 

використання води 

Рентна плата за користування 

надрами 

Надходження від розміщення 

в установах банків тимчасово 

вільних бюджетних коштів 

Плата за надання 

адміністративних послуг 

Інші доходи 

Обласний бюджет 2018 року 



 До обласного бюджету 2018 року (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених 
доходів у сумі 1 757,0 млн грн, що становить 120,9% до плану на рік з урахуванням змін (заплановано 1453,9 
млн грн). Порівняно з 2017 роком надходження доходів обласного бюджету зменшились на  163,1 млн грн, або 
на 8,5%. Забезпечено у повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема, повнота та 
своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії. 
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 Упродовж  2018 року профінансовано на утримання установ та закладів соціально-культурної 

сфери, обласної Ради, а також на виконання програм та заходів у відповідних галузях видатки загального 

фонду та бюджету розвитку в сумі 2 646,4 млн грн. 
Джерелами фінансування вказаних 

видатків є:  

1022,3млн грн 

280,0 млн грн 

1056,4 млн грн 

276,6 млн грн 
7,4 

млн 

грн 

3,7 млн грн власні надходження обласного бюджету 

освітня субвенція з державного бюджету 

медична субвенція з державного бюджету 

додаткова дотація з державного бюджету на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

інші субвенції з державного бюджету в галузі освіти 

інші субвенції з місцевих бюджетів до обласного 

бюджету 
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Комплексна 
цільова програма  

підтримки 
учасників АТО, 

членів їхніх сімей 
та 

членів сімей 
загиблих 

(померлих) 
учасників АТО 

Юридична 
допомога 

Патріотичне 
виховання 

Забезпечення 
соціальної 

підтримки та 
адаптації 

Надання 
медичної 

допомоги та 
реабілітації 

Психологічна 
допомога 

Вшанування 
пам’яті 

1.4 Підтримка учасників АТО/ООС. Здійснення одноразової компенсаційної виплати 

за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей. Надання благодійної     

допомоги бійцям, що знаходяться в зоні АТО. 



 Згідно з рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №123 «Про 
комплексну цільову програму підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО»  протягом 2018 року виплачено по 60 тис. грн 12 сім’ям  загиблих (померлих) 
осіб, які брали участь в антитерористичній операції на суму 720 тис. грн та по 20 тис. грн - 21 особі, які 
отримали травми, поранення, контузії, каліцтва на суму 420 тис. грн одноразової матеріальної допомоги. 
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ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ 

ВИПЛАТИ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА НАВЧАННЯ УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА 

ЇХНІХ ДІТЕЙ Всього 

ІІІ-ІV рівнів 
акредитації 

І-ІІ рівнів 
акредитації 

• 233 особи 

• 2,353 млн грн 

• 150 осіб 

• 1,608 млн грн 

• 83 особи 

• 0,745 млн грн 

 Вінницька область – 

єдина, у якій програмою 

підтримки учасників АТО/ООС 

передбачені компенсаційні 

виплати за навчання учасників 

антитерористичної операції та 

їхніх дітей, які 

здобувають освіту на контрактній 

формі навчання денного 

відділення у вишах Вінницької 

області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. Ці компенсації 

здійснюються за кошти обласного 

бюджету.   
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       2018 року за рахунок 

коштів обласного бюджету 

організовано оздоровлення 

та відпочинок 35 осіб (4 вдів 

разом з 4 дітьми та 27 

батьків) родин військових, які 

загинули на сході України, у 

клінічному санаторії 

«Авангард» м. Немирів та за 

кордоном:  

- у Польщі 50 дітей учасників 

антитерористичної операції, 

зокрема, дітей загиблих 

(померлих) учасників 

антитерористичної операції; 

- у Єгипті 14 дітей загиблих 

(померлих) учасників 

антитерористичної 

операції. 
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 За звітний період депутатами обласної Ради, управлінням спільної комунальної власності, 

комунальним підприємством «Автобаза обласної Ради» було надано значну допомогу бійцям, які 

знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Так, протягом останнього року було 

здійснено близько 50 виїздів у зону АТО/ООС, у яких взяли участь заступники голови обласної Ради, 

депутати обласної Ради, представники комунальних закладів обласної Ради. В ході поїздок надано 

благодійну допомогу, зокрема продукти харчування, одяг, медикаменти, технічні засоби. Силами 

Автобази обласної Ради проведено ремонт 14 автомобілів та придбано один автомобіль. 



1.5 Регуляторна діяльність 

Відповідно до завдань, визначених 

Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», реалізація державної 

регуляторної політики покладена на 

постійну комісію обласної Ради з питань 

розвитку промисловості і підприємництва, 

інвестиційної та регуляторної політики, яка 

на виконання вимог цього Закону України та 

Регламенту Вінницької  обласної Ради 7 

скликання розглянула проект рішення «Про 

затвердження Правил користування 

маломірними (малими) суднами на водних 

об’єктах Вінницької області»  та підготовила 

експертний висновок щодо впливу цього 

проекту регуляторного акта.  
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Після розгляду Державною регуляторною службою України цього регуляторного акта комісія з питань розвитку промисловості і 

підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики обласної Ради повторно розглядатиме вищевказаний проект рішення та внесе 

пропозиції на сесію обласної Ради. 

  

 



1.6 УПРАВЛІННЯ    
ОБ’ЄКТАМИ              
СПІЛЬНОЇ   

КОМУНАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ 

45 
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 Спільна власність територіальних 

громад області нараховує 186 установ, 

організацій, підприємств, 

 в т.ч. 22 дочірніх підприємства 

ВОКСЛП «Віноблагроліс»: 

         - установ охорони здоров’я – 52   

        (7 у стані припинення); 

        - закладів освіти – 33  (1 у стані 

припинення); 

       - установ соціального захисту 

населення – 13; 

       - установ культури – 14 (1 у стані 

припинення); 

       - установ фізкультури та спорту 

– 13; 

       - підприємств ЖКГ– 15 (1 у стані 

припинення та 2 не функціонує);  

       - інших підприємств та 

організацій – 46 (22 дочірніх 

підприємства ВОКСЛП 

«Віноблагроліс»,  2 у стані 

припинення та 2 не функціонує).  
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Графік надходжень до  обласного бюджету від оренди майна  

спільної власності територіальних громад області  

за 2015-2018 роки (тис. грн) 
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1.7 Конкурсний відбір на посади керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій –  

об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області. 

         Одним із основних напрямів роботи обласної 

Ради є вирішення в установленому законом 

порядку питань щодо управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, що перебувають в управлінні 

обласної Ради, зокрема, призначення і звільнення 

їхніх керівників.  

         Відповідно до затвердженого Порядку 

призначення і звільнення керівників підприємств, 

установ, закладів, організацій – об’єктів спільної  

власності територіальних громад Вінницької 

області забезпечується прозора кадрова політика.  
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Склад конкурсних комісій  
залишається без змін - 

голови постійних комісій, 
представники громадськості, 

трудових колективів, профспілок. 
Дотримано всіх умов, 

передбачених процедурою. Надано 
можливість почути кожного із 

кандидатів, ставити запитання та  
отримати відповідь на них. 
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1 – у галузі житлово-комунального 

господарства,  

4 – у галузі охорони здоров’я, 

1 – у галузі соціальної сфери, 

2 – у галузі фізичної культури та спорту, 

2 – у галузі освіти. 

 

Крім того, було переукладено контракти з 

5 керівниками. 

За 2018 рік проведено 

 11 конкурсних засідань та призначено  

10 керівників, у тому числі:  
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       У зв’язку зі змінами у чинному законодавстві, 

обласною Радою до Порядку призначення і звільнення 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності територіальних громад 

Вінницької області були внесенні відповідні зміни, 

якими визначено порядок формування конкурсної 

комісії, жеребкування, а також особливості його 

проведення.  

       Громадські організації у сфері культури відповідного 

функціонального спрямування подають по три 

кандидатури органу управління, який шляхом 

жеребкування визначає трьох кандидатів до складу 

конкурсної комісії.  

       Конкурсний добір проводиться 

публічно із забезпеченням відео- та 

аудіофіксації всіх засідань конкурсної 

комісії. Представники засобів масової 

інформації та громадськості присутні на 

засіданнях конкурсної комісії.  

       Відповідно до Закону України «Про 

культуру» проведено 11 конкурсів та 

призначено 9 керівників. 
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  Базовими вимогами до кандидатів були 

наявність вищої освіти, досвіду роботи у 

відповідній сфері, професійних знань та 

компетенції.  

 

  Кандидат повинен мати уявлення про 

галузь, в якій планує працювати, знання 

відповідного законодавства, розуміння 

процесів аналізу, формування та реалізації 

політики тощо.  
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Відкриті конкурси — єдиний 

шлях до пошуку принципових, 

професійних, фахових керівників. 

? 
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 Вінниччина стала першою 

областю в Україні, де було створено 

Агенцію регіонального розвитку для 

залучення інвестицій в регіон. 

 Агенція є інструментом 

інституційного, інфраструктурного та 

регіонального розвитку області.  

1.8 Діяльність Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області щодо забезепечення  регіонального 

та місцевого розвиттку.  

Залучення інвестицій в економіку регіону  

 Мета діяльності Агенції - сприяти регіональному розвитку Вінницької області 

за рахунок місцевих, інвестиційних та додаткових ресурсів, а також здійснення 

комплексу заходів, направлених на покращення іміджу області та розвиток бізнес-

середовища. 



Кількість заходів, проведених Агенцією у 2018 році 

19 

12 

1 

3 
1 

За участі представників малого та 

середнього бізнесу 

За участі представників органів 

місцевого самоврядування  

За участі представників 

громадських організацій  

За участі фінансових установ 

За участі представників Агенцій 

регіонального розвитку України 
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35 заходів 



Кількість учасників заходів, проведених Агенцією у 2018 році 

642 

1764 

35 

16 11 

Представники малого та середнього 

бізнесу 
Представники органів місцевого 

самоврядування  
Громадські організації  

Фінансові установи 

Представники Агенцій регіонального 

розвитку України 

56 

2468 учасників 



Бюджет заходів, проведених Агенцією у 2018 році 

728,14 

595,81 

132,33 
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Діяльність Агенції за основними показниками 
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Подані проектні пропозиції Виграні проекти Проведені заходи  Договіри про супровід 

інвестиційної діяльності 

2017 рік 

2018 рік 
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Конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) 

 Агенція – адміністратор конкурсу 
 7 переможців конкурсу 
 Підготовлено 3 щоквартальних звіти 
 Надано 24 консультації 
 Здійснено 5 моніторингових візитів 
 
 Захід здійснювався в рамках Регіональної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у 2017 році 
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Конкурс «Часткове відшкодування % ставок за кредитами суб'єктам МСБ» 

 Агенція – адміністратор конкурсу 
 15 переможців конкурсу 
 Проведено 2 моніторинги 
 Підготовлено 3 щоквартальних звіти 
 Надано 45 консультації 
 

 

 

 Захід здійснювався в рамках 
Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2017 рік 



ІІ розділ 
ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОБОТА У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ. ЗВ'ЯЗКИ З ВИБОРЦЯМИ 

2.1 Нормотворча діяльність.  Участь у парламентських слуханнях 
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У звітному періоді продовжилась активна співпраця депутатів обласної Ради 7 

скликання з Верховною Радою України та представниками центральних органів 

виконавчої влади, зокрема через участь у парламентських слуханнях у Верховній Раді 

України.  

В ході засідань обговорювалися актуальні та важливі для України питання. В 

березні 2018 року заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк взяв участь у 

парламентських слуханнях на тему національної інноваційної системи, її стану та 

законодавчого забезпечення розвитку. Слухання відбулися за ініціативи Комітету з питань 

науки і освіти Верховної Ради України. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

На парламентські слухання 

запрошувались представники центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, представники 

наукових та громадських організацій, бізнесу, 

вчених та експертів. Разом з Михайлом 

Кременюком Вінниччину також представляв 

проректор Вінницького національного 

технічного університету Сергій Павлов. 
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В жовтні у Верховній Раді відбулися парламентські 

слухання на тему: «Запобігання та протидія дискримінації 

жінок із вразливих соціальних груп». Вінниччину 

представила на засіданні депутат обласної Ради Ірина 

Колесник. 

У залі пленарних засідань учасники заслухали 

виступи народних депутатів, представників правозахисних 

організацій, громадських об’єднань, всеукраїнських і 

міжнародних організацій. Зокрема, йшлося про роль жінки 

і права жінки, які повинні забезпечуватися у партнерстві з 

чоловіками, що має стати гарантією гендерної поваги. 
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В грудні у Києві пройшов Всеукраїнський форум «Основні засади рівного економічного розвитку жінок i чоловіків». 

Одним зі спікерів була депутат обласної Ради, голова МФО «Рівні Можливості» Людмила Станіславенко. Також до роботи 

форуму долучились представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, голова підкомітету Верховної Ради 

України з питань гендерної рівності й недискримінації Ірина Суслова, заступник Міністра соціальної політики України з 

питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна, віце-президент ГО «Спiлка жiнок України» Анна-Вікторія Воронцова, 

заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко, заступник Міністра МВС Тетяна Ковальчук, представники міського й 

обласного самоврядування та громадські діячі. 

Захід мав на меті сформувати ефективну систему співпраці всіх соціальних партнерів, діяльність яких спрямована на 

забезпечення рівних прав та можливостей у суспільстві, розвиток людського капіталу та забезпечення сталого розвитку 

регіонів. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



2.2 Робота депутатів у закріплених округах. Звіти депутатів перед виборцями  
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Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутати обласної Ради не рідше одного разу на рік зобов’язані 

звітувати про свою роботу перед виборцями виборчого округу, об’єднаннями громадян.  

Відповідно до статті 24 Регламенту обласної Ради 7 скликання:  

- для звітів депутатів перед виборцями проводиться Депутатський тиждень щороку в останній тиждень січня; 

- для роботи депутатів обласної Ради у виборчих округах встановлюється єдиний день депутата – четвертий четвер кожного місяця; 
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-  депутат обласної Ради  в десятиденний термін інформує Раду про результати 

обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу Ради та 

її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською 

діяльністю;  

- звіти депутатів Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради в рубриці 

«Звіти депутатів обласної Ради» та інших інформаційних ресурсах. 

- 2018 року 33 депутати обласної Ради з 84 прозвітували про свою роботу за 2017 рік 

перед виборцями та оприлюднили свої звіти на сайті обласної Ради. Надалі продовжено 

практику проведення зустрічей з виборцями та подання депутатських звітів. 



• Ознайомлення із матеріально-технічною 
базою об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області. 

• Проведення виїзних прийомів громадян і 
вирішення основних  проблем жителів 
територіальних громад. 

• Ознайомлення із реалізацією на території 
області реформ у галузі освіти, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення. 

• Ознайомлення із реалізацією реформи 
децентралізації на місцях. 

• Ознайомлення із соціально-економічним та 
культурним розвитком адміністративно-
територіальних одиниць області. 
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Робочі поїздки керівництва обласної Ради в райони області.  

Проведення виїзних прийомів громадян 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИЇЗДІВ 
В РАЙОНИ ОБЛАСТІ: 



Протягом звітного періоду керівники відвідали низку закладів  - об’єктів 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області серед 
яких:   

• Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій; 

• Дашівський навчально-реабілітаційний центр 
Іллінецького району; 

• Ладижинський дитячий будинок-інтернат; 

•  Обласний дитячий психоневрологічний санаторій  ім. 
академіка Д.К. Заболотного Крижопільського району; 

• Іванівська спеціалізована загальноосвітня  

     школа-інтернат Калинівського району; 

• ДП «Крижопільський райагроліс»; 

• ДП «Калинівський райагроліс» та ін. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

•  
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Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» і порядку організації та проведення особистого 
прийому громадян у Вінницькій обласній Раді керівництвом здійснено виїзні прийоми громадян на 
територіях Крижопільського, Немирівського, Оратівського, Погребищенського, Томашпільського, 
Тростянецького, Теплицького та Чечельницького районів. 
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У ході реалізації освітньої реформи на 
території області за участі керівництва 
обласної Ради в громадах Вінницького, 
Гайсинського, Шаргородського районів 
відкрито нові навчальні заклади для дітей. 
Загалом у цих школах навчаються понад 
540 дітей. 

69 



З метою ознайомлення із процесом 
децентралізації в області керівництво разом із 
колегами з Хмельницької обласної ради в 
рамках робочого візиту відвідали Іллінецький 

район. 
 
Там ознайомилися із проведеною роботою в 
Іллінецькій та Дашівській ОТГ, а саме: 

  

• відвідали відремонтований дошкільний 
навчальний заклад «Журавлик» №1; 

• оглянули спортивну залу та 
новозбудований  футбольний майданчик 
зі штучним покриттям; 

• оглянули новозбудоване міні-футбольне 
поле зі штучним покриттям на базі 
стадіону Іллінецького навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2» ; 

• оглянули процес будівництва 
сміттєсортувального комплексу. 
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        Депутати обласної Ради надали громадянам протягом 2017 року з фонду грошової 

допомоги на суму 7 млн грн. Протягом 2018 року – на суму 9 млн грн, що на 28% 

більше, у порівнянні з  2017 роком. 

 

2.3 Діяльність депутатського фонду щодо надання грошової допомоги громадянам 
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Кількість опрацьованих висновків, за якими 
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депутатського фонду

на 10%  

більше

       Протягом 2018 року опрацьовано висновків для надання грошової допомоги 

громадянам у кількості 6 073, що на 10% більше, у порівнянні з 2017 роком. 
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На лікування – 80% від загальної суми 

На інші потреби, які передбачають гостру 
необхідність у наданні допомоги – 15% від 

загальної суми 

На ремонт будівель внаслідок  

пожежі – 5% від загальної суми 

За 2018 рік було надано грошову допомогу громадянам: 

      З усіх наданих грошових допомог за 2018 рік – найбільша сума була виділена депутатом 

обласної Ради у розмірі 34 тис. грн на одного громадянина, найменша – 100 грн. Середній 

розмір наданої грошової допомоги за 2018 рік складає 1500 грн. 
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3.1   Діяльність Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради 

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради –  
дорадчо-консультативний орган, утворений з метою представлення спільних інтересів територіальних громад сіл, 
селищ та міст області, забезпечення співпраці  та постійного зв’язку з органами місцевого самоврядування. 

 

• сприяє районним, селищним, сільським радам області у вирішенні питань місцевого значення; 

• здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;  

• готує пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування,  з питань адміністративно-

територіальної реформи та децентралізації влади в Україні; 

• обговорює проблемні питання економічного і соціального розвитку області; 

• аналізує діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації регіональних, комплексних програм, місцевих бюджетів;  

• розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю; 

• узагальнює  і поширює  досвід роботи органів місцевого самоврядування області; 

•  підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування; 

•  організовує проведення семінарів, круглих столів,  зокрема виїзних, з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування.  

ІІІ розділ 
Співпраця з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, громадськими організаціями. 

Міжнародне та міжрегіональне співробітництво 
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Координаційна рада  в межах своїх повноважень: 
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• Учасники засідання ознайомилися із роботою комунального 

підприємства «Вінницяоблводоканал», зокрема, оглянули диспетчерську 

водопровідну станцію, блок фільтрів на водонапірній станції №2 та 

лабораторію. 

• Про технічний процес збору та очистки води присутнім розповів 

начальник водопровідної станції КП «Вінницяоблводоканал» Леонтій 

Каракулько. 

• Інженер-технолог І категорії водопровідної станції КП 

«Вінницяоблводоканал» Володимир Григоренко на базі блоку фільтрів 

водопровідної станції №2 поінформував як відбувається фільтрація води 

та про подальші кроки її очистки. 

• Про лабораторні дослідження води на підприємстві присутнім 

доповіла начальник хіміко-бактеріальної лабораторії                                     

КП «Вінницяоблводоканал» Аліна Кравчук. 

 

22 березня 2018 року – виїзне розширене засідання Координаційної ради на базі  комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»  з 

обговорення питання «Про стан забезпечення населення області якісною питною водою та хід виконання Обласної програми «Питна вода» 

на 2008-2020 роки, затвердженої рішенням 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року №379».   



• підвищення якості питної води та приведення її стану до вимог 
встановлених стандартів, а також будівництва та реконструкції водогонів; 

• проведення інвентаризації і паспортизації водних об’єктів, які є джерелом 
питного водопостачання, громадських колодязів, водозабірних свердловин, 
очисних споруд та підвищення ефективності їхнього використання;  

• ремонту і впорядкування громадських колодязів відповідно до санітарних 
норм; 
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• визначення переліку проектів централізованого водопостачання та 
водовідведення, які потребують першочергового виконання робіт з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту в області;  

• визначення напрямів і 
джерел фінансування 
зазначених проектів, 
зокрема, за рахунок 
бюджетних коштів та 
позичок Обласної програми 
«Питна вода» за дольової 
участі місцевих бюджетів і 
коштів населення. 

Члени Координаційної ради  обговорили проблемні 

питання  у сфері водопостачання та водовідведення і  

затвердили заходи щодо: 
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12 червня 2018 року – виїзне розширене засідання Координаційної ради 

 на базі  Ладижинської територіальної громади з обговорення питання 

 «Про реалізацію в області державної політики в галузі фізичної культури та спорту та 

виконання заходів цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у 

Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  

4 сесії обласної Ради 7 скликання від  11 лютого  2016 року № 49». 

• оглянули спортивне  обладнання та ознайомилися з роботою 

спортивного комплексу «РЯБА GYM», який розпочав свою роботу з 

травня 2015 року. Займаються у ньому як працівники підприємств 

компанії МХП, так і жителі міста. Окрім того, в місті Ладижині 

функціонує басейн у ТРК «Європейський», з роботою якого ознайомив 

директор Руслан Капула. 

Учасники засідання ознайомилися із роботою закладів фізичної культури і 

спорту міста Ладижина, зокрема: 

В басейні за програмою 

фізичної культури проходять 

уроки плавання. Також зі всіма 

вихованцями спортивних шкіл 

міста та спортивних клубів із 

листопада по травень один раз 

на тиждень проводяться 

тренування в басейні. 
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• відвідали спортивні споруди дендрологічного парку «Ладижинський гай» та стадіон «Авангард» імені Павла Кривохижі з футбольним 

майданчиком зі штучним покриттям, який знаходиться на балансі Ладижинського відділу з питань фізичної культури і спорту та 

закріплений за ДЮСШ №2.  

• відвідали спортивний комплекс Ладижинської ТЕС, в якому знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа імені Івана Сагаєва, яка є 

єдиною в Україні одновидовою школою з боротьби самбо, де займаються 256 молодих спортсменів. ЇЇ вихованцями є 92 чемпіони 

України, з них – 15 багаторазових, 15 призерів чемпіонатів Європи, 9 призерів чемпіонатів світу, 6 призерів чемпіонатів Радянського 

Союзу; 
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Члени Координаційної ради  

ознайомилися з презентацією реалізації  

 в області Програми розвитку фізичної 

 культури і спорту на 2016-2020 роки.  

Після обговорення виступів члени Координаційної ради 

напрацювали відповідні пропозиції  

щодо удосконалення виконання державної та обласної  

політики в галузі фізичної культури та спорту; розширення джерел 

фінансування фізкультурно-спортивних закладів; збільшення 

чисельності осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи; облаштування спортивних споруд 

і об’єктів для безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю. 

Голова обласної Ради Анатолій Олійник та голова обласної 

державної адміністрації Валерій Коровій нагородили  

кубками та грамотами переможців і призерів  

обласної спартакіади депутатів усіх рівнів.  

У підсумку перше місце виборола 

 Томашпільська районна рада, 

 друге – Вінницька районна рада, 

 а третє – Чечельницька районна рада.  
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Учасники зібрання ознайомилися із роботою товариства з обмеженою  відповідальністю «Брацлав», 

що займається науковими розробками, дослідженнями, конструюванням, виробництвом, монтажем 

і сервісом агропромислового обладнання, будівництвом та реконструкцією тваринних комплексів. 

Це єдине в Україні підприємство – виробник продукції для тваринницьких комплексів.  

Завдяки продукції компанії одна доярка може обслуговувати до 300 корів. 

19 вересня 2018 року – виїзне розширене засідання Координаційної ради  

у Немирівському та Тульчинському районах  з обговорення питання 

«Про розвиток в області інфраструктури аграрного ринку та хід 

виконання Програми розвитку особистих селянських, фермерських 

господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання  

від 11 лютого 2016 року № 40». 
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Члени Координаційної ради ознайомилися із роботою Тульчинського коледжу ветеринарної 

медицини, який є одним із найстаріших закладів України та єдиний в регіоні,   

що готує фельдшерів ветеринарної медицини. 

Учасники засідання побували у навчально-виробничій клініці, яка оснащена мультимедійною 

лабораторією та визнана однією з найкращих в Україні серед 29-ти навчальних закладів, які 

готують фельдшерів ветеринарної медицини. Окрім цього, оглянули лабораторію анатомії та 

фізіології сільськогосподарських тварин в анатомічному музеї.  

На засіданні Координаційної ради обговорили питання розвитку  

інфраструктури аграрного ринку та хід виконання Програми розвитку 

 особистих селянських, фермерських господарств, корпоративного  

руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки. Учасники обмінялися  

напрацьованим позитивним досвідом у напрямі розвитку фермерських господарств  

різного профілю на Вінниччині, проаналізували проблемні питання та напрацювали  

шляхи вирішення щодо: 

• розбудови досконалої інфраструктури аграрного ринку області, яка  

забезпечуватиме взаємодію суб’єктів цього ринку та вільне просування  

сільськогосподарської сировини та продовольства; 

• надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським  

господарствам, кооперативам та іншим суб’єктам на селі; 

• часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального  

доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока; 

• часткове співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги,  

фінансування дорадчих послуг й підтримки регіонального лізингу; 

• підвищення фінансування Програми розвитку особистих селянських,  

фермерських господарств, корпоративного руху на селі та дорадництва у 2018-2020 роках. 

Ще одним із питань, яке розглянули та підтримали на засіданні Координаційної ради, було 

звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття невідкладних заходів для недопущення знищення галузі лісового господарства. 
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Анатолій Олійник: « В системі соціального захисту 

області станом на 1 жовтня 2018 рік функціонує вісім  

будинків-інтернатів, обласний пансіонат для осіб з 

інвалідністю та осіб похилого віку. В них проживає 1 813 

вихованців та підопічних. Крім того, в області надають 

соціальні послуги  обласний комплексний центр надання 

соціальних послуг, 35 територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

в складі яких діє більше 100 структурних підрозділів, 

зокрема, 24 стаціонарних відділення для постійного 

проживання. Важливим є те, що сьогодні ми поетапно 

здійснюємо заходи, аби мати відповідні стандарти в 

наданні соціальних послуг, адже рівень цивілізованості та 

рівень міцності держави залежить від якості надання 

кожному  громадянину комплексу  таких послуг». 

11 грудня 2018 року – виїзне розширене засідання Координаційної ради на базі комунальної установи  

«Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» з розгляду питання 

 «Про стан обслуговування мешканців області в  частині надання соціальної допомоги і послуг 

 та хід виконання  Комплексної цільової програми соціального захисту  

населення  області на 2016-2018 роки, затвердженої  

рішенням  7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 124». 
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Учасники засідання ознайомилися із роботою 

комунальної установи «Обласний пансіонат для осіб з 

інвалідністю та осіб похилого віку», в якому 

проживають люди похилого віку, ветерани та інваліди, 

які потребують стороннього догляду, та оглянули 

відділення, лікувальні кабінети, кімнати з фізичної 

реабілітації,  соціально-побутової та психологічної 

реабілітації, перукарню, спортивну залу, музей, 

бібліотеку.  

     Згідно з рішенням 24 сесії обласної Ради 7 

скликання від 28 вересня 2017 р. №495 об’єднано 

Вороновицький психоневрологічний інтернат і 

Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю 

в Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 

похилого віку.  

Директор департаменту соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації Наталія Заболотна: 

«Об’єднання двох цих установ дозволило, з одного 

боку, використовувати можливості підсобного 

господарства, які є у Вороновицькій філії і 

зекономлені кошти витратити на їх розвиток. У 

пансіонаті відбулись суттєві зміни в підходах надання 

соціальних та медичних послуг. Заклад обладнано 

сучасною системою виклику медичного персоналу. Це 

допомагає в роботі як медичним працівникам, так і 

самим мешканцям, які відразу можуть покликати на 

допомогу». 



• Директор пансіонату Сергій Якубовський 
поінформував членів Координаційної ради 
про результати роботи закладу в 2018 році, 
зокрема, щодо створення комфортних умов 

та змістовного дозвілля для підопічних, 
завершення капітального ремонту в 

кімнатах гігієни Вороновицької філії та 
вінницького відділення, обладнання ванн 
механізмами для малорухливих осіб та 

підлогою з підігрівом. Також у минулому 
році в закладі було замінено 70% труб, 

облаштовано теплообмінник. 

• В пансіонаті  реалізовується система 
навчання протягом життя комп’ютерної 

грамотності, вивчення мов,                           
хендмейд-майстерності. 
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Члени Координаційної ради обговорили проблемні питання 

у сфері соціального обслуговування жителів області і 

затвердили пропозиції щодо: 

- продовження терміну дії Комплексної цільової програми 

соціального захисту населення Вінницької області                    

на наступні роки; 

- забезпечення надання соціальної послуги стаціонарного 

догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності у всіх 

районах області; 

- організації надання соціально-педагогічної послуги 

«Університет третього віку»;  

- розвитку механізмів замовлення соціальних послуг у 

недержавних організаціях. 

Результатом засідання Координаційної ради стало прийняття 

рішення «Про стан обслуговування мешканців області в 

частині надання соціальної допомоги і послуг та хід виконання 

Комплексної цільової програми соціального захисту населення 

Вінницької області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 

124», а також, враховуючи пропозиції та зауваження членів 

ради, було прийнято рішення направити звернення від членів 

Координаційної ради до голів ОТГ щодо належної реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту. 
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Голова обласної Ради Анатолій Олійник: 

«Ми організовуємо виїзні засідання 

Координаційної  ради, щоб керівники 

самоврядних органів мали можливість 

знайомитися з кращими практиками 

місцевого самоврядування щодо соціально-

економічного розвитку територій, побачити 

в якому напрямі  розвитку територіальним 

громадам рухатись надалі». 

З початку скликання відбулося 13 виїзних 

розширених засідань Координаційної ради 

за участі керівників органів місцевого 

самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади області,  

на яких за результатами спільних 

обговорень ухвалено 18 рішень. 



Заходи у сфері енергетичних 
обстежень будівель комунальної 

власності з підготовкою 
відповідного звіту з енергоаудиту 

Модернізація мереж вуличного 
освітлення 23 млн грн 

38,5 млн грн 

2018 

рік 

2017 

рік 

Фінансування 

Обласного 

конкурсу 

       2018 року збільшено граничний обсяг співфінансування проектів із фонду 15 Обласного конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад до 400 тис. грн для громад, що уклали угоди про 

міжмуніципальне співробітництво. 

Новації 2018 року 
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3.2 XV Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 



        На конкурс 2018 року подано 735 проектів, з них 142 з екологічного напряму. 

Загальна потреба в заявлених коштах з фонду конкурсу складала 80 924 483 грн.  

2018 року переможцями  15-го  обласного конкурсу визнано 384 проекти з них 139 з екологічного 

напряму. При цьому 288 проектів отримали фінансування в повному обсязі. По загальному фонду частка 

проектів, що визнані переможцями складає 36,65 %, по спеціальному – 88,10 %. 
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      Ремонт покрівлі даху у Вапнярській початковій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1                  
ім. І.Д.Черняховського Вапнярської об’єднаної територіальної громади Вінницької  області 
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Реалізовані проекти 



«Постійний транспортний зв’язок як основа співробітництва територіальних громад» 
Глуховецька ОТГ Козятинського району 
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Завдяки 15 Обласному конкурсу розвитку територіальних громад у с. Павлівка  
Іллінецької міської ОТГ відкрили мультимедійну бібліотеку 
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Створено музей у с.Білоусівка 
Тульчинського району, присвячений 

життю і діяльності Костя  
Широцького, що сприятиме 

збереженню культурної спадщини 
Поділля та надбань  
Костя Широцького 

Капітальний ремонт 
спортивної зали з 

допоміжними 
приміщеннями 

Теплицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2   
смт Теплик 

Капітальний ремонт з утепленням 
адмінприміщення в с. Зведенівка 

Шаргородського району  
Вінницької області 
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Заміна вікон на металопластикові та 
утеплення стелі теплоізоляційними 

матеріалами у Гущинецькій ЗОШ І-ІІІст 
Калинівського району 
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        Асоціація була створена 23 квітня 2012 року на Установчих зборах 

уповноважених представників органів місцевого самоврядування Вінниччини 

(53 ради) в рамках проекту «Створення та розвиток діяльності Асоціації органів 

місцевого самоврядування Вінницької області». Станом на січень 2018 року 

членами ВОАОМС є 504 місцеві  ради Вінницької області. 

 

3.3 Робота Обласної Асоціації  

органів місцевого самоврядування  

Мета 
Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування  

Вінницької області своїх повноважень, місцевому і регіональному розвитку,  

узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад. 



Організовано низку круглих столів, семінарів,  
форумів та навчань 
• 24 січня – в м. Вінниці семінар-навчання голів ОТГ та 

старост у рамках засідання Клубу голів ОТГ.  

• 12 лютого – круглий стіл «Законодавче регулювання у 
сферах локальної демократії та правового статусу депутата 
місцевих рад: поточний стан і перспективне удосконалення». 

• 22-23 червня – круглий стіл на тему: «Добровільне 
об'єднання територіальних  громад: реалії, проблеми, 
перспективи». 

• 20-22 Липня – навчальний візит до Лодзинського воєводства 
з промоції та територіального брендингу. 

• 21 вересня – засідання учасників Клубу голів ОТГ в м. 
Гнівань. 

• Жовтень – ознайомчо-пізнавальні семінари для сільських і 
селищних голів - членів Асоціації 

• Підписано 10 меморандумів між громадами  Хмельницької і 
Вінницької областей та 9 меморандумів між Вінницькою й 
Житомирською областями.  

• Листопад - кущові семінари з написання та реалізації 
грантових проектів  
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Онлайн семінари – новий напрям роботи ВОАОМС 

Протягом року проведено:  

• Два семінари-наради на тему:  «Актуальні 
питання діяльності органів  місцевого 
самоврядування» у червні та жовтні 2018 року. 

 

• «Створення Ресурсно-Інформаційних  Центрів 
у територіальних громадах області» у квітні 
2018 року. 

 

• «Міжмуніципальна співпраця  територіальних 
громад у контексті 15-го Обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних громад» 
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Серед напрямів роботи Обласної 

Асоціації органів місцевого 

самоврядування: 

- «The Neighbours-Come In» 

- Навчальний візит для 
директорів сільських шкіл 
Вінницької області  
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- Проектна і грантова діяльність 

- «Школа молодих спікерів – 

дебатні клуби у    Вінницькій 

області. Видання 2» 



Проект Асоціації Journey пройшов конкурсний відбір  
та став переможцем грантової програми Європейського союзу  

ERASMUS+ 
 

Мета проекту: зниження рівня безробіття  

та сприяння розвитку підприємницького  

Потенціалу сільської молоді в країнах  

Східного партнерства. 

Проект реалізовуватиметься у партнерстві з 

громадськими організаціями та органами місцевого 

самоврядування і виконавчої влади із Польщі, Італії, 

Азербайджану, Франції та Грузії. 
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Обласна Асоціація органів місцевого самоврядування у 2018 році забезпечила 
адміністрування 15 Обласного конкурсу розвитку проектів територіальних громад 

  

 Проведено експертну оцінку 735 проектів, поданих 
на 15 Обласний конкурс проектів територіальних 
громад. 

 Підготовлено та передано всі необхідні матеріали 
на засідання конкурсної ради. 

 Надано понад 300 консультацій щодо реалізації 
проектів-переможців конкурсу. 

 Прийнято та оброблено 34 письмові звернення 
стосовно особливостей реалізації проектів.  

 Прийнято та оброблено 866 поточних звіти та 115 
фінальних.  
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Завдання Обласної Асоціації органів місцевого самоврядування -   
методологічна та інформаційна підтримка громад  
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 Випущено 6 газет «Вісник Вінницького самоврядування» 

 

 Створено 8 Інформаційних бюлетенів щодо законодавчих змін у 

діяльності  органів місцевого самоврядування. 

 

  Розроблено три методичні  посібники «Ресурсно-інформаційні 

центри в територіальних громадах», «Методичні рекомендації 

щодо написання та реалізації грантових проектів»,  

«Міжмуніципальне співробітництво громад». 

 

  Опубліковано 48 щотижневих моніторинги грантових 

пропозицій. 

 

Надано понад 500 консультацій із питань добровільного 

об’єднання та функціонування ОМС в умовах ОТГ, підготовки 

проектної пропозиції, грантової діяльності, запрошення 

волонтера корпусу миру, пошуку партнерів на міжнародному та 

міжрегіональному рівні, а також юридичні консультації. 

 

 

 



       Громадська рада при обласній Раді – постійно діючий 
колегіально виборний консультативно - дорадчий орган, утворений 
з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації 
державної політики 

       Створена у 2016 році та об’єднує 114 громадських організацій. 

       Її завданням є створення умов для повноцінної реалізації 
громадянами права на участь у формуванні та реалізації державної 
політики, здійснення громадського контролю за діяльністю обласної 
Ради та її органів та проведення  моніторингу за врахуванням 
пропозиції громадськості в процесі прийняття та впровадження рішень 
обласної Ради. 

 

3.4 Діяльність Громадської ради при обласній Раді  
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Робота у комісіях 

 

Листування – 50 листів 

Подання та звернення – 10 

Круглі столи – 4 

Участь у програмах, акціях, 

семінарах та конференціях. 
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Семінари та зустрічі 

        11 квітня відбулась зустріч керівництва обласної Ради з  
Громадською радою в рамках виконання стратегії «Співпраця-
2018». Участь у засіданні взяли заступник голови обласної Ради 
Михайло Кременюк, голова постійної комісії з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини Людмила Станіславенко, член постійної 
комісії Володимир Барцьось, заступник начальника 
департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації Олександр Мельник, голова Громадської 
ради при Вінницькій обласній Раді Наталія Морозова, заступник 
голови Громадської ради при облдержадміністрації Андрій 
Мельничук, члени ради – представники громадських організацій. 
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Круглі столи 

       Проводяться щоквартально 

       11 жовтня за участі заступника голови 
обласної Ради Михайла Кременюка відбулося 
засідання круглого столу на тему: «День захисника 
України – свято багатьох поколінь українців». 

        Учасники круглого столу обговорили та 
напрацювали пропозиції щодо формування в 
учнівської та студентської молоді, шанобливого 
ставлення до захисників України усіх поколінь, 
виховання активної громадянської та патріотичної 
позиції, готовності до захисту суверенітету і 
територіальної цілісності держави, збереження та 
примноження духовної  спадщини. 
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Участь у виїзних зустрічах 

• В рамках виїзної Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування, яку очолив голова 
обласної Ради Анатолій Олійник, учасники зібрання 
відвідали Тульчин. 

• Учасники Координаційної ради ознайомилися із 
роботою Тульчинського коледжу ветеринарної 
медицини. 
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 ІІ Вінницький Регіональний 
Форум громадських ініціатив 
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Якщо Ви з тих, хто робить зміни, а 

не чекає на них, Вам до нас! 



3.5 Міжнародне та міжрегіональне співробітництво 

 У 2018 році у сфері міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва Вінницькою обласною Радою було визначено три 
пріоритети: польський, румунський та чеський. 

 Протягом звітного періоду відбулися спільні офіційні зустрічі 
та перемовини керівництва обласної Ради і обласної державної 
адміністрації з питань розвитку міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва і залучення інвестицій в регіон, зокрема з: 
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• Надзвичайним та Повноважним Послом 

Федеративної Республіки Німеччини в 

Україні Ернстом Райхелем; 

• Надзвичайним та Повноважним Послом 

Королівства Норвегії Уле Тер’є 

Хорпестадом; 

• Надзвичайним та Повноважним Послом 

Республіки Польщі в Україні Яном 

Пєклом. 

• Генеральним Консулом Республіки Польщі 

у м. Вінниці Даміаном Цярціньскі; 

• Генеральним Консулом Румунії в  

      м. Чернівці Елеонорою Молдован; 

• офіційною делегацією Ліберецького краю 

Чеської Республіки; 

• офіційною делегацією Ясського повіту 

Республіки Румунії; 

• офіційною делегацією Сьвєнтокшиського 

воєводства Республіки Польщі; 

• офіційною делегацією Лодзинського 

воєводства Республіки Польщі; 

• офіційною делегацією Сороцького району 

Республіка Молдови; 
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 Делегація Вінницької області у складі голови обласної Ради, 

голів районних рад, керівників обласних комунальних закладів 

перебувала з офіційним візитом у Ліберецькому краї Чеської 

Республіки.  

 

Члени делегації: 

• зустрілись із Гетьманом Ліберецького краю паном Мартіном Путом та 

членами Регіональної Ради; 

• обмінялись досвідом щодо особливостей роботи органів місцевого 

самоврядування і муніципалітетів; 

• відвідали сесію крайової ради та ознайомились із досвідом формування 

місцевої ради; 

• зустрілись із підприємцями Ліберецького краю, зокрема, зацікавленими 

у співробітництві з Вінницькою областю; 

• ознайомились із діяльністю регіональної лікарні та місцевого зоопарку. 

 Має продовження десятирічна співпраця між DESPRO та 

Вінницькою областю 

 

• Між швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO, Вінницькою обласною Радою та Вінницькою 

обласною державною адміністрацією підписано Меморандум про 

взаєморозуміння і співробітництво. 

 Документ є основою для втілення четвертої фази проекту на території 

регіону. Протягом наступних трьох років проект фокусуватиме свою 

діяльність на розвитку системи поводження з твердими побутовими 

відходами. 
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  В рамках Плану заходів щодо відзначення у 

2018 році 60-ї річниці співробітництва двох регіонів 

у Вінниці відбулася офіційна церемонія відкриття 

виставки художньої фотографії «Сьвєнтокшиське–

Вінниччина. Очима партнера» під патронатом 

облдержадміністрації, Генерального Консульства 

Республіки Польща у Вінниці та Посольства 

України в Республіці Польща. 

 

• У місті Кельце сторони підписали спільну 

Декларацію підтримки діяльності молоді зі 

Сьвєнтокшиського воєводства та Вінниччини з 

метою побудови відкритих та дружніх відносин між 

молоддю обох регіонів. 

 

• Також сторони обговорили можливість реабілітації 

учасників Операції Об’єднаних сил з інвалідністю, у 

центрі реабілітації й рекреації «Поляника». 

Продовжується активна співпраця Вінницької області зі Сьвєнтокшиським воєводством Республіки Польщі:  
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Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства 

Норвегія Уле Тер’є Хорпестадом: 

 

• Сторони обговорили перспективи розвитку норвезько-

українських відносин та окреслили основні напрями співпраці: 

енергоефективність, впровадження правових реформ, зокрема, 

судочинства та залучення нових інвестицій в економічному 

секторі. 

  

• У Вінницькому національному технічному університеті 

офіційно відкрито міжнародний центр «Україна–Норвегія» з 

метою зміцнення і розвитку дружніх відносин між країнами, 

ознайомлення студентів, викладачів та вінничан з історією, 

культурою, освітою та економікою норвезького народу. 

 Важливою для подальшої співпраці та підготовки 

спільних проектів стала зустріч з делегацією Ясського повіту 

Республіки Румунії на чолі з Президентом Ясської повітової 

Ради Марічелом Попа за результатами якої: 

 

• обговорено напрями розвитку партнерських стосунків між 

Ясським повітом та Вінницькою областю, які відкривають 

додаткові можливості для Вінницької області в сфері 

культури, освіти та економіки; 

 

• відпрацьовано заходи з питань транскордонного партнерства 

та впровадження двома країнами спільних проектів. 
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 У 2018 році керівництво та депутати обласної Ради брали участь у 

міжнародних зустрічах, форумах та стажуванні, які відбувались на Вінниччині та 

за кордоном: 

• Конгрес Ініціатив Східної Європи в місті Любліні Республіки Польщі; 

 

• заходи з нагоди відзначення 20-річчя Сейміку Лодзинського воєводства. 

Вінничани здійснили візит до Інституту архітектури і містобудування 

Лодзинської політехніки; 

 

• візит міста Торонто, Канада. Члени делегації зустрілись із Генеральним 

консулом України у Торонто Андрієм Веселовським, провели перемовини з 

керівництвом Україно-Канадської торгово-промислової палати та проекту 

CUTIS; 

• 6-й Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі 

України». У зібранні взяли участь народні депутати України, керівництво та 

депутати обласної Ради, представники бізнесового середовища з Вінницької 

області та понад 150 іноземних делегацій; 

 

• стажування в міжнародних інституціях Європи в рамках проекту 

«Парламенти світу». Програма стажування включала візит до 

Європарламенту, Організації Об’єднаних націй, Європейського Суду з Прав 

Людини, Ради Європи та Бундестагу. 



IV РОЗДІЛ 
РОЗПОРЯДЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1 Розпорядження, прийняті головою обласної Ради у міжсесійний період 
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 Робота обласної Ради спрямована на забезпечення 
кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного 
розгляду звернень громадян, створення умов для реалізації 
громадянами свого конституційного права на звернення, ведення 
систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення 
причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти 
населення області. 
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4.2 Звернення громадян. Електронні петиції 

 В обласній Раді на постійному контролі керівництва 

питання роботи зі зверненнями громадян для забезпечення 

зменшення кількості повторних звернень, недопущення випадків 

безпідставної відмови у задоволенні законних вимог громадян, 

проявів упередженості при їх розгляді, формального підходу при 

вирішенні питань, порушених у зверненнях громадян, надання 

необґрунтованих або неповних відповідей. Особлива увага 

приділяється зверненням учасників антитерористичної 

операції/Операції об’єднаних сил, ветеранів війни і праці, особам з 

інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, матерям-героїням, одиноким матерям 

та іншим громадянам, які потребують соціального захисту та 

підтримки. 

 



Основні категорії громадян, котрі звертались до обласної Ради за звітний період  
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4 
10 

5 

48 

10 

6 

18 

2 

Учасник бойових дій; Інвалід І групи; Інвалід ІІ групи; 

Пенсіонер Працівник бюджетної сфери; Військовослужбовці; 

Дитина війни; Діти інваліди з дитинства; 

Військовослужбовець 



     

За звітний період до обласної Ради надійшло та опрацьовано 603 звернення.  

 

За результатами розгляду: 113 звернень вирішено позитивно, на 294 – дано роз’яснення, 194 звернення надіслані за 

належністю, 2 – не підлягають розгляду, відповідно до чинного законодавства. 
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Зареєстровано 60 колективних  

звернень (10%) за підписом 

2679 громадян. 

 

 Тематика звернень громадян 

371 

40 

26 

23 

15 
14 

14 
11 

89 

Соціальний захист 

Комунальне господарство 

Діяльність органів місцевого 

самоврядування 

Аграрна політика і земельні 

відносини 

Культура та культурна 

спадщина, туризм 

Житлова політика 

Екологія та природні ресурси 

Охорона здоров’я 

Інше 



                З метою забезпечення інформованості громадськості про стан роботи зі зверненнями 

громадян на офіційному веб-сайті обласної Ради у розділі «Звернення громадян» щоквартально 

оприлюднюються узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян, 

розміщено контактні дані як громадянину звернутися до Вінницької обласної Ради, графіки 

особистого прийому громадян, а також постійно висвітлюються результати проведення цих заходів. 

               Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення вимог 

законодавства зі зверненнями громадян залишається першочерговим завданням обласної Ради. 
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        До обласної Ради надійшло 2 електронні петиції, які в установлений строк не набрали відповідної 

кількості голосів. 



У лютому 2018 року згідно з розпорядженням голови обласної Ради 

Олійника А.Д. обласною Радою проведено щорічну оцінку діяльності керівників 

підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної комунальної власності 

територіальних громад області. Таку оцінку пройшло понад 120 осіб.  

У звітному періоді за результатами рішення комісії з проведення оцінки 

розпорядженнями голови обласної Ради створено 4 робочі групи з вивчення 

діяльності деяких обласних комунальних підприємств та закладів. До складу цих 

робочих груп увійшли депутати обласної Ради, представники профільних 

департаментів облдержадміністрації та управління спільної комунальної 

власності територіальних громад області. 

Результати перевірки були розглянуті на засіданнях постійної комісії 

обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації. 

Також, головою обласної Ради у жовтні 2018 року була створена робоча 

група з розгляду проблемних питань, озвучених на 35 черговій сесії обласної Ради 

7 скликання. Робоча група у складі керівників і представників фракцій обговорила 

питання внесення змін до Регламенту обласної Ради 7 скликання, Положення про 

постійні комісії та плану роботи обласної Ради на 2019 рік.  
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4.3 Утворення та діяльність робочих груп, комісій 



4.4 Конференції, семінари, круглі столи. Роз’яснювальна робота 
  

У березні обласною Радою організовано навчальний семінар із питань 

запобігання корупції та електронного декларування. 

Учасники семінару ознайомилися із особливостями запобігання проявам 

корупції в органах місцевого самоврядування, в комунальних установах, 

закладах, а також із механізмами і процедурами заповнення електронних 

декларацій. 

У навчальному семінарі взяли участь депутати обласної Ради, працівники 

виконавчого апарату Вінницької обласної Ради, керівники підприємств, установ, 

закладів, організацій – об’єктів спільної комунальної власності територіальних 

громад області, працівники управління спільної комунальної власності 

територіальних громад. 
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У червні під головуванням очільника обласної Ради Анатолія Олійника 

відбувся круглий стіл на тему: «Добровільне об’єднання територіальних громад: 

реалії, проблеми, перспективи» в рамках виїзного семінару та за участі офіційної 

делегації Хмельницької обласної ради на чолі з її головою Михайлом 

Загородним.  

Програма дводенного семінару включала засідання круглого столу з 

обговорення проблематики щодо об’єднання територіальних громад та обміну 

думками, а також практичну частину, під час якої всі учасники в Іллінецькій та 

Дашівській об’єднаних територіальних громадах ознайомилися з першими 

результатами їхньої роботи. 

В ході зустрічей голови обласних рад Анатолій Олійник і Михайло 

Загородний підписали Меморандум про співпрацю між Вінницькою та 

Хмельницькою обласними радами. Зокрема, підписаний документ включає 

співробітництво у галузях розвитку територіальних громад та реформування 

місцевого самоврядування; соціально-економічного розвитку; освіти, культури, 

туризму та спорту; охорони здоров’я та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Також відбулось підписання 10 меморандумів про співпрацю між ОТГ 

Хмельницької та Вінницької областей. 
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Категорії громадян, які звертались із запитами про доступ до 
публічної інформації 
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6 

76 

6 

21 

ЗМІ, громадська організація; 

від фізичних осіб; 

об'єднання громадян; 

від юридичних осіб; 

V  РОЗДІЛ  
ВІДКРИТІСТЬ ТА ГЛАСНІСТЬ У РОБОТІ РАДИ 

       Метою Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», відповідно до 

статті 2, є забезпечення прозорості та 

відкритості суб’єктів владних 

повноважень і створення механізмів 

реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації. 

  

       В обласній Раді здійснюється 

постійний облік, систематизація, аналіз, 

контроль запитів на інформацію та 

надаються консультації щодо їх 

оформлення. 

  

       На офіційному веб-сайті обласної 

Ради функціонує розділ «Доступ до 

публічної інформації». 

          5.1 Забезпечення доступу до публічної інформації 



Результативність розгляду інформаційних запитів за 2018 рік 
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Задоволено Надіслано належним розпорядникам інформації 



5.2 Інформаційна діяльність 

       Більшість громадян дізнається про діяльність 
органів місцевого самоврядування із засобів масової 
інформації, тому взаємодія зі ЗМІ — важливий напрям у 
роботі обласної Ради. 

• Своєчасно і в повному обсязі надається інформація про 
діяльність обласної Ради. Громадяни у вільному доступі можуть 
дізнатися, як органи місцевого самоврядування влади виконують 
покладені на них функції.  

• Відбувається успішна комунікація органів місцевого 
самоврядування, зокрема обласної Ради, та населення через 
засоби масової інформації. 

• Наша інформація подається зрозумілою мовою у зрозумілій 
формі. 
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Взаємодія з  друкованими та електронними ЗМІ 

•         Згідно з «Програмою розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2023 роки» у 2018 році були 
передбаченні кошти для висвітлення діяльності депутатів, 
постійних комісій та керівництва обласної Ради в електронних та 
друкованих засобах масової інформації Вінниччини та України. 
 

•          Були укладені  угоди з інформаційним агентством 
«Укрінформ»,  телерадіокомпанією «Вінниччина», інтернет-сайтом 
«Вінниця.Інфо», газетами «РІА», «33-й канал» та «Вінниччина».  

 

•        Окрім місцевих та регіональних ЗМІ також і всеукраїнські мас-
медіа мали можливість оперативно отримати коментарі щодо 
актуальних проблем Вінниччини.  
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•       Усі журналісти мали змогу безперешкодно, оперативно отримати необхідні 
конструктивні коментарі від голови обласної Ради, заступників, голів 
депутатських комісій, фракцій та об’єднань. 

•       На офіційному сайті обласної Ради вони можуть ознайомитися заздалегідь із 
питаннями, що плануються для розгляду на сесіях, користуватися електронними 
варіантами рішень, прийнятих на пленарних засіданнях Ради, знайомитися з 
інформацією про поточну діяльність керівництва обласної Ради та депутатів.  

•       У журналістській спільноті у мережі Фейсбук  представникам медіа-ресурсів 
постійно повідомлялась інформація про заходи. Завдяки цьому вони 
безперешкодно брали участь у сесіях, засіданнях президії, постійних комісій, 
Координаційних рад, круглих столах, нарадах, офіційних зустрічах, тощо.  
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ІІ Обласний конкурс журналістських робіт  

«Реформування місцевого самоврядування  та територіальної організації влади» 
 

• Вінницька обласна Рада 
першою в Україні 
зініціювала проведення 
конкурсу. 
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•  36 журналістів представили 69 конкурсних робіт. 

•  Взяли участь 32 ЗМІ:   3 всеукраїнські, 20 обласних,  9 районних. 

•  Депутати обласної Ради рішенням 36 сесії продовжили конкурс у 2019 році. 

 

 

 

 

 

• У 2018-му вдруге провели  конкурс журналістських 

робіт з питань децентралізації.  36 журналістів  

отримали премії з розмірі від 1000 до 10000 гривень. 



Комунікація з населенням 

•       Орган місцевого самоврядування  відповідає за створення таких 
комунікаційних процесів, які дозволять  громадянам зрозуміти механізми 
прийняття рішень, та, що особливо важливо, вплив рішень на життя та 
безпеку  населення. 

•       Саме тому врахування громадської думки стосовно рішень, що приймає 
орган влади – найосновніше завдання, як і звітування перед людьми про 
результати роботи.  

•       Щодня на сайті обласної Ради та у мережі Facebook та Twitter  
повідомлялась інформація про заходи. 

•       Відвідувачі сайту  мають можливість знайомитись з інформацією про 
поточну діяльність керівництва та депутатів; кориcтуватись електронними 
варіантами рішень, прийнятими на засіданнях обласної Ради; знайомитись з 
питаннями, що плануються для розгляду на пленарних засіданнях сесій 
обласної Ради. 
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5.3 Висвітлення діяльності обласної Ради та депутатів на офіційному сайті  

       Протягом 2018 року обласна Рада приділяла значну 

увагу висвітленню діяльності депутатів обласної Ради на 
офіційному сайті.  
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1606 публікацій  
за звітний період 

2016 рік 

2018 рік 

       Зросла кількість публікацій з 997 до 1606 про 

діяльність депутатів на офіційному сайті обласної  

Ради. 

        Усі депутати мають можливість розмістити свої звіти 

перед виборцями в окремому розділі на сайті обласної 

Ради. У 2018 році з 84 депутатів обласної Ради розміщено  

33 депутатські  звіти. 

  

 У 2018 році на сайті обласної Ради із 84 депутатів           

обласної Ради висвітлено  33  депутатських  звіти 

 

33  

звіти 

84 депутати 

        З 84 депутатів інформація про 73 з них з’явилась на 

офіційному  сайті обласної Ради у 2018 році. 



здійснення контролю та максимальне сприяння виконанню обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку на 2019 рік, 

затверджених комплексних обласних програм у різних сферах і галузях; 

продовження роботи щодо аналізу обласних програм на основі звітів про їх виконання, в частині їх відповідності встановленим вимогам, 

цільового використання бюджетних коштів. 

здійснення контролю  за виконанням заходів обласних програм, зокрема  щодо поводження з твердими побутовими відходами та 

облаштування в територіальних громадах сміттєсортувальних комплексів; підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів, проведення енергетичних аудитів будівель медичних, освітніх, соціальних комунальних закладів; реконструкції і 

відновлення доріг в області та ін. 

активізація роботи щодо залучення інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги  на розвиток регіону через Агенцію регіонального 

розвитку, обласну Асоціацію органів місцевого самоврядування 

ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД 

Виконання першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку області: 

 Ефективне  управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад області: 

 - оптимізація системи управління комунальною власністю;  

 - реорганізація,   об’єднання   мережі комунальних закладів, установ, підприємств, які  працюють неефективно, не приносять 

надходжень до обласного бюджету, оптимізація витрат на їх утримання,  перегляд орендних ставок; 

 - конкурсність, прозорість та відкритість при формуванні кадрового потенціалу обласних комунальних закладів, установ.  
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Представлення спільних інтересі територіальних громад області: 

 подальша підтримка процесів децентралізації і передачі управлінських та фінансових ініціатив місцевим радам для забезпечення сталого 

економічного розвитку Вінниччини; 
 

  забезпечення     ефективності    в    організації     системи      місцевого самоврядування на регіональному рівні; сприяння добровільному 

об'єднанню та співробітництву територіальних громад;   
 

надання правової, організаційної методичної допомоги органам місцевого самоврядування області, активізація діяльності обласної Асоціації 

органів місцевого самоврядування: 
 

 залучення через 16  обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад додаткових коштів для соціально – економічного розвитку 

територіальних громад,  вирішення соціально значущих, актуальних проблем розвитку сіл, селищ, міст області;  


