
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 883

17 грудня_____ 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2020 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“ та Закону України “Про державне 
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального 
розвитку України“, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації 
та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

І.Звіт обласної державної адміністрації про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2019 рік взяти до 
відома (додається).

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №702 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік”.

3.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2020 рік (далі - Програма), що додається.

4.Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, спільно 
з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади 
вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 
економічного і соціального розвитку області на 2020 рік.

5.Міським головам міст обласного значення, головам рад об’єднаних 
територіальних громад області забезпечити виконання завдань, визначених 
Програмою економічного і соціального розвитку області на 2020 рік.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), 
інші галузеві постійні комісії обласної Ради.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2020 рік (далі -  Програма) розроблена з метою динамічного і збалансованого 
розвитку області шляхом:

- формування умов для нарощення внутрішньої і зовнішньої 
конкурентоздатності економіки регіону;

- удосконалення ділового та інвестиційного клімату;
- сталого розвитку кожної територіальної громади;
- розширення партнерських відносин з організаціями громадянського 

суспільства;
- захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та 

правопорядку тощо.

Головною метою Програми є створення умов для забезпечення 
стійкого економічного зростання області, реалізації комплексу системних 
реформ, посилення інвестиційної та інноваційної активності, дотримання 
екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення 
конкурентоспроможності регіону, доступності широкого спектра соціальних 
послуг, забезпечення гідних умов життя та добробуту населення.

За результатами аналізу соціально-економічної ситуації в області у
2019 році, з урахуванням завдань і положень Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії сталого розвитку 
«Україна -  2020» (схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 
№5/2015), а також Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 
року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради 
від 24.06.2015 №893) у Програмі визначено ключові заходи, які необхідно 
реалізувати для досягнення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у
2020 році.

Методологічною основою розроблення Програми є:
■ Закони України:
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про державні цільові програми", "Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», 
«Про засади державної регіональної політики», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україна, «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та державну підтримку 
малого та середнього підприємництва в Україні». ^ ^І З
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■ Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету»;

- від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року»;

- від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2019-2021 роки»;

- від 29.09.2019 №849 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України».

■ Постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 №188-ІХ «Про 
Програму діяльності Кабінету Міністрів України».

Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально- 
економічного розвитку на 2020 рік, а також заходи та шляхи їх досягнення, 
спрямованих на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального 
розвитку та на створення необхідних умов для стабілізації економіки, 
подальшого зростання та запобігання економічному спаду.

Фінансування програмних заходів здійснюватиметься з урахуванням 
реальних можливостей місцевих бюджетів, цільових коштів з державного 
бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.

Інформаційна складова Програми базується на фактичних показниках 
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2019 рік, за 
наявною офіційною статистичною інформацією, а також пропозиціях 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних 
підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 
значення та рад об’єднаних територіальних громад.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих 
працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи 
реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади та 
місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

Координацію реалізації Програми здійснює Вінницька обласна 
державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними 
підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Програмою враховано реалізацію затверджених галузевих програм, 
враховано пропозиції постійних комісій обласної Ради, структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, які розробили відповідні 
розділи Програми.

Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися^. Зміни і 
доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії обласної Ради за 
поданням обласної державної адміністрації. \\
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X, АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ НА ПОЧАТОК ПРОГНОЗНОГО 
ПЕРІОДУ

Загальна оцінка соціально-економічного стану області
В області продовжується позитивна тенденція розвитку. За 

результатами рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів 
України за 1 півріччя 2019 року, який здійснює Міністерство розвитку 
громад та територій України область зайняла 1 місце за напрямком 
«Економічна ефективність» перемістившись на 7 рейтингових позицій 
порівняно з відповідним періодом минулого року.

Основні показники, що характеризують економічний та 
соціальний розвиток області*:

0 надходження до зведеного бюджету* зросли на 22,7%, в тому числі 
до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) -  на 17,2%;

0 надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних 
територіальних громад* збільшились на 20,3%;

0 надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва* збільшилися на 18,6%;

0 обсяги експорту товарів** збільшились на 13,8%;
0  індекс будівельної продукції* становив 200,4%) (1 місце серед 

регіонів України);
0 оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах* збільшився 

на 17,6% (1 місце серед регіонів України);
0 індекс споживчих цін* по відношенню до грудня 2018 року 

становить 101,9% (1 місце серед регіонів України);
0 індекс промислового виробництва* становить 119,0% (1 місце серед 

регіонів України);
0 індекс реальної заробітної плати* становив 112,1% (3 місце серед 

регіонів України);
0 чисельність безробітних*** віком від 15 до 70 років (розрахована за 

методологією МОП) зменшилась на 3,9 тис. осіб, рівень безробіття*** 
знизився з 10,3 до 9,8%>;

0 І місце за обсягом виробництва валової продукції сільського 
господарства, по виробництву м’яса та молока*;

0 II місце за обсягом виробництва валової продукції сільського 
господарства на 1 особу*;

0  II місце за кількістю наданих адміністративних послуг* (8,8% від 
загальної кількості послуг наданих по Україні);

0 III місце серед обласних державних адміністрацій України за 
кількістю закупівель через електронну систему Рго2огго *. \

* - за 9 місяців 2019 року до відповідного періоду минулого року,
** - за 9 місяців 2019 року до відповідного періоду минулого року, \
*** - за 6 місяців 2019 року до відповідного періоду минулого року, \

І
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ 
ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. На виконання заходів 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад» було спрямовано майже 20,6 млн. грн., які використані в першу 
чергу на забезпечення участі військових частин та підрозділів 
правоохоронних органів в операції об’єднаних сил на сході України та у 
заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у цій операції, її забезпечення, а 
також для зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, 
підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов 
несення служби їх особового складу.

На виконання Указу Президента України, наказу начальника 
Генерального штабу -  Головнокомандувача Збройних Сил України на 
території області проведено ряд заходів щодо підготовки та ведення 
територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та 
забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони (далі -  ТрО), а саме:

- 12-18 серпня 2019 року проведено командно-штабне навчання із 
окремою бригадою ТрО з призовом військовозобов’язаних на управлінські 
посади до штабів бригади та батальйонів ТрО та практичним розміщенням 
управління та підрозділів бригади на визначених та заздалегідь 
підготовлених місцях дислокації;

під керівництвом начальника Г енерального штабу -  
Головнокомандувача Збройних Сил України 24-27 вересня 2019 року взято 
участь у стратегічному командно-штабному навчанні «Козацька воля-2019».

За підсумками навчань набуто досвід щодо організації побутового 
забезпечення військовослужбовців та підтверджено придатність визначених 
місць для розміщення підрозділів ТрО; здійснено практичне управління 
силами і засобами ТрО з робочих місць міського запасного пункту 
управління облдержадміністрації.

В області, відповідно до вимог Положення про порядок підготовки 
території держави до оборони (затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 року №214 ДСК), розроблено та 
затверджено План підготовки території Вінницької області до оборони в 
особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного 
обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності ОК 
«Південь».

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил 
України стосовно підвищення рівня укомплектованості військових частин, -  
в області проведено комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян для 
проходження військової служби за контрактом: \\

-відібрано та направлено до навчальних центрів 1203 особи, з жими 
укладено контракти для проходження військової служби, що склад^д2%  
виконання планового завдання 9 місяців 2019 року. \ \
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В результаті спільних зусиль обласної та районних державних 
адміністрацій, військових комісаріатів області, Вінницьким обласним 
військовим комісаріатом призвано 843 особи, що складає 100% виконання 
планового завдання призову громадян області на строкову військову службу 
у квітні-червні 2019 року.

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до 
Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам 
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України» та розпорядження голови 
облдержадміністрації, якими встановлено шефство над усіма військовими 
частинами, розташованими на території області.

На реалізацію заходів з обласного бюджету спрямовано майже 20,6 
млн. грн., зокрема:

на оборону:
- військовій частині А 1619 м. Гайсин, яка безпосередньо перебуває на 

лінії зіткнення в зоні проведення операції об’єднаних сил на сході України, 
виділено 1,86 млн. грн.;

- військовій частині А 1445 с. Гущинці, яка безпосередньо перебуває 
на лінії зіткнення в зоні проведення операції об’єднаних сил на сході 
України, виділено 600 тис. грн.

- Вінницькому обласному військовому комісаріату -  3,5 млн. грн.;
- військовій частині Al 119 м. Калинівка -  2,5 млн. грн.;
- військовій частині А 1231 с. Гавришівка - 200 тис. грн.;
- військовій частині АОЗ10 с. Рахни - 500 тис. грн.;
- військовій частині Національної гвардії України 3028 -  990 тис. грн.;
- військовій частині Національної гвардії України 3008 -  1,15 млн.

грн.;
- Військово-медичному клінічному центру Центрального регіону - 700 

тис. грн.;
- вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку 

(ВСП) - 200 тис. грн.

на охорону кордону:
- Могилів-Подільському прикордонному загону -  1,35 млн. грн.; 

на правоохоронну діяльність:
- Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області -

2,1 млн. грн.;
- управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області -  1,4 млн.

грн.

В області проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про 
вінничан, які загинули, померли, зникли безвісти в ході безпосередньої 
участі під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної гйгречсії
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Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції 
об’єднаних сил - ООС) та членів їх сімей.

З початку проведення антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил із числа уродженців Вінницької області: 

загиблих -  158 осіб;
померлих -7 1  особа;
загиблих, сім’ї яких переїхали на Вінниччину -  7 осіб;

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020рік^ЩQ jg g

В області ведеться оперативний облік гуманітарної допомоги наданої 
облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад 
міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад, 
волонтерськими, громадськими організаціями, населенням області в зону 
введення АТО (ООС) та жителям звільнених від терористів населених 
пунктів Донецької та Луганської областей.

Вінниччиною надана допомога учасникам АТО (ООС) та жителям 
звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської 
областей на загальну суму більш ніж 37 млн. грн., в тому числі: бронежилети
-  1809 штук, шоломи -  837 штук, взуття - 3836 пар, технічні засоби -  1637 
одиниць, продукти харчування -  3375 тон.

За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування 
закритих) 38554 кримінальних провадження, закінчено досудове 
розслідування по 4576 кримінальних правопорушеннях, у тому числі 867 по 
злочинах минулих років.

Викрито 3106 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Із числа 
кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 
1606 або 35,1% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 290 або 6,3%
-  групою осіб, 366 або 8,0% -  у стані алкогольного сп’яніння та 200 або 4,4%
-  неповнолітніми або за їх участю.

Закрито з початку року 10681 кримінальне провадження, або 21,7%) з 
числа тих, що знаходились в провадженні.

Із зареєстрованих з початку року (без врахування закритих) 3286 
тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (у минулому році - 
3911), по 1429 особах, що їх вчинили повідомлено про підозру (у минулому 
році - 1824).

По 15178 кримінальних провадженнях закінчено досудове 
розслідування, в тому числі направлено до суду з обвинувальним актом -  
4426 кримінальних проваджень.

Зареєстровано 159 пограбувань громадян. Повідомлено про підозру по 
109 кримінальних правопорушеннях цього виду, що становить 68,Wo (у 
минулому році - 63,2%). Завершено розслідування по 121 кримінальному 
правопорушенню, з них 120 направлено до суду з обвинувальним акто

ВСЬОГО 
Зниклих безвісти

-2 3 6  осіб. 
-  2 особи.
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Зареєстровано 815 шахрайських дій. По 333 кримінальних 
правопорушеннях цього виду особам, причетним до їх учинення, 
повідомлено про підозру, що становить 40,9%. Закінчено досудове 
розслідування по 282 кримінальних правопорушеннях, із яких 281 
направлено до суду з обвинувальним актом.

Зареєстровано 139 кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
незаконним заволодінням транспортними засобами. По 57 кримінальних 
правопорушеннях цього виду особам повідомлено про підозру, що становить 
41,0%. З обвинувальним актом направлено до суду 55 кримінальні 
правопорушення та в цілому завершено досудове розслідування по 58 
кримінальних провадженнях даного виду.

У звітному періоді викрито 136 фактів незаконного обігу зброї, 
інформацію про вчинення яких зареєстровано до ЄРДР (без урахування 
закритих), по яких 100 особам повідомлено про підозру. Питома вага складає 
73,5%.

З незаконного обігу з початку 2019 року вилучено: 2 одиниці 
автоматичної зброї (пістолет-кулемет та автомат АКС-74), 9 гвинтівок, 10 
обрізів мисливських рушниць, 15 пістолетів, 5 саморобних пристроїв для 
відстрілу куль, 46 гладкоствольних рушниць, З РПГ, 31 підствольну гранату, 
23 гранати (РГД та Ф-1), 5258 шт. набоїв до нарізної зброї, 7,9 кг вибухової 
речовини (тротилу та пороху), 107 одиниць інших боєприпасів (міну, запали 
до гранат, заряди до мін, детонатори та ін.) та 49 одиниць холодної зброї 
(ножі, кастети, палиці тощо).

За звітний період у сфері незаконного обігу наркотиків зареєстровано 
667 кримінальних правопорушень. Повідомлено про підозру у 382 
кримінальних правопорушеннях у сфері незаконного обігу наркотиків, 
питома вага становить 57,3%. Задокументовано 7 кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із організацією та утриманням наркопритонів. 
Закінчено 470 кримінальних провадження за фактами наркозлочинів (без 
урахування закритих). Задокументовано 188 фактів збуту наркотиків. 
Повідомлено про підозру за 105 (питома вага становить 55,9%).

Вживається комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і 
порядку на території області, у томі числі під час проведення масових 
заходів.

Завдяки вжитим превентивним правоохоронним заходам протягом 
звітного періоду, росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на 
території області в публічних місцях вчинено 357 кримінальних 
правопорушень, з яких по 212 (59,4%) особам повідомлено про підозру. В 
свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 238 таких правопорушення, про 
підозру оголошено -  129 (54,2%). За звітний період силами 15910 
працівників поліції та 1455 військовослужбовців НГУ на території юбласті 
забезпечено правопорядок на 5571 масових заходах, участь у яких прийняли 
більше 1,5 млн. громадян. \ \

В ході аналізу дорожньо-транспортних пригод які зареєстровані на 
території Вінницької області в період з 01.01.2019 по 30.09.2019Лроку,
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задокументовано 232 кримінальних проваджень за фактами ДТП (у 
минулому році - 264).

Завдяки заходам, проведеним правоохоронними органами області та 
органами державної влади у сфері забезпечення законності, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян, криміногенна ситуація в області 
протягом 2019 року не ускладнилась.

Таким чином, у 2019 році облдержадміністрацією проведено значний 
комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави, дотримання 
законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, що дозволило 
забезпечити проведення державної політики у сфері оборонної роботи та в 
галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на 
належному рівні.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ВІД МОЖЛИВИХ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Діяльність у сфері цивільного захисту 
області спрямована на ефективну реалізацію державної політики у сфері 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру в умовах ускладнення соціально-політичної 
обстановки та проведення ССО на сході країни.

Відповідно «Національного класифікатора надзвичайних ситуацій» в 
області станом на 01 жовтня зареєстровано 4 надзвичайних ситуації (у 2018 
році - 2).

Класифікація надзвичайних ситуацій:
за рівнями -  4 місцевого рівня;
за характером -  3 природного, 1 техногенного.

Загальні збитки склали майже 60 млн. грн.
Протягом 9 місяців поточного року відповідно до завдання 

«Підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до 
ефективних дій в умовах виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру в мирний час та особливий період» в 
області проведено:

- чотири командно-штабні навчання органів управління та сил 
цивільного захисту районних ланок територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту у Шаргородському (22-23 травня), 
Барському (5-6 червня), Теплицькому (24-25 липня), Козятинському районах 
та місті Козятин (4-5 вересня);

- два штабних тренування органів управління територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій:

в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (13 лютого);
в складних умовах осінньо-зимового періоду (10 жовтня);
- штабне тренування з органами управління Вінницької територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за темою: Дії 
органів управління обласної підсистеми (районних, міських та ланок ОТГ) 
єдиної державної системи цивільного захисту щодо запобігання виникненню
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надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування 
під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 року» ( 1 серпня);

- два штабних тренування органів управління та сил цивільного захисту 
Калинівської та Вінницької районних ланок територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ на тему: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного 
захисту району з організації евакуації населення при загрозі або виникненні 
надзвичайних ситуацій на арсеналі зберігання ракет та боєприпасів 
Міністерства оборони України»;

- дев’ять штабних тренувань органів управління та сил цивільного 
захисту районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на тему: «Дії 
органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району 
(міста) при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді 
ГЕС (ТЕС)» з розгортанням евакуаційних органів у Бершадському, 
Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Муровонокуриловецькому, 
Могилів- Подільському, Ямпільському районах та містах Ладижин, Могилів- 
Подільській.

Крім цього, враховуючи темпи реалізації реформи децентралізації 
влади в країні, в області 25 вересня поточного року вперше проведено 
експериментальне навчання з органами управління цивільного захисту 
Іллінецької міської ланки об’єднаної територіальної громади з метою 
налагодження нової організаційної взаємодії сил цивільного захисту.

На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру 
(стихійно лихо), що сталися на території області у поточному році з 
регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій протягом червня - липня поточного року направлено
616,9 тис. грн. було видано 5470 листів шиферу для Чернівецької, 
Тульчинської, Томашпільської райдержадміністрацій та Ковалівської ОТГ 
(Немирівського району), а також для Ковалівської об’єднаної територіальної 
громади 37 кг. цвяхів.

На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у 2019 році з 
резервного фонду обласного бюджету було виділено 850 тис. грн.:

- Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації - 50 тис. грн.;
- Мурованокуриловецькій райдержадміністрації - 200 тис. грн.;
- Ямпільській райдержадміністрації - 600 тис. грн.
Протягом року забезпечено постійну готовність внутрішньообласної 

системи оповіщення, міського та позаміського запасних пунктів управління 
облдержадміністрації.

Враховуючи наслідки надзвичайної ситуації, яка сталася 26 вересня
2017 року в Калинівському районі на арсеналі зберігання боєзапасів 
Міністерства оборони України військової частини A ll 19, та з ,чметою 
здійснення своєчасного оповіщення населення тих населених пунктів, що 
потрапляють в зону ураження, в області проводяться роботи підприємством 
«Телеком-комплекс» (м.Харків) щодо розробки проектно-кошторисноїг
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документації для здійснення реконструкції та модернізації місцевої системи 
оповіщення.

Протягом 9 місяців поточного року в області проведена значна робота 
щодо реалізації завдання щодо поповнення регіонального матеріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій новим 
сучасним обладнанням відповідно до номенклатури.

Також, протягом звітного періоду проведено інвентаризацію 20 
захисних споруд, з них 7 державної та 13 комунальної форми власності. 
Залишається актуальним інвентаризація ще 151 споруд цивільного захисту.

Таким чином, основні завдання у сфері цивільного захисту населення і 
територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру заплановані на 9 місяців 2019 року виконані у повному обсязі.

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА Надходження до 
Зведеного бюджету області за 9 місяців 2019 року, з врахуванням платежів, 
які адмініструє державна фіскальна служба, митних платежів та надходжень 
інших міністерств і відомств, склали 15525,1 млн. грн. та зросли в порівнянні 
з відповідним періодом 2018 року на 22,7% або на 2868,0 млн. грн.. До 
Державного бюджету мобілізовано 7806,0 млн. грн., що на 28,5%) більше від 
надходжень 9 місяців минулого року або на 1733,3 млн. грн.. До місцевих 
бюджетів у січні-вересні поточного року зібрано 7719,1 млн. грн., що на 
17,2% або на 1134,7 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

До бюджетів усіх рівнів зібрано 11782,8 млн. грн. податків і зборів, які 
адмініструє державна фіскальна служба, що на 21,7% або на 2097,4 млн. грн. 
більше ніж за січень-вересень 2018 року. В тому числі до Державного 
бюджету - 5273,9 млн. грн., що на 24,9%) або на 1051,9 млн.грн. більше рівня 
аналогічного періоду минулого року.

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку 
на додану вартість (582,7 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного 
бюджету за січень-вересень 2019 року склали 11200,0 млн. грн. (збільшились 
на 1936,5 млн. грн. або на 20,9%^, а до Державного бюджету - 4691,1 млн. 
грн. (відповідно на 891,1 млн. грн. або на 23,4% більше).

В структурі надходжень до зведеного бюджету по Вінницькій області 
за 9 місяців 2019 року, за даними державної фіскальної служби, найбільшу 
питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб -  51,8%) (сума 
становила 5798,7 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) -  15,1%) 
(1696,2 млн. грн.,), єдиний податок -  8,1%) (907,7 млн. грн.), податок на 
прибуток -  8,9%о (993,4 млн. грн.), плата за землю -  6,6% (734,5 млн. грн.), 
військовий збір -  3,6%о (402,5 млн. грн.), акцизний податок з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -  1,2% 
(130,7 млн. грн.) та інші.

У звітному періоді збільшився збір майже по всіх платежах, с 
яких закріплено за органами державної фіскальної служби, 
збільшився збір:



-  податку на доходи фізичних осіб на 1019,0 млн. грн. або на 21,3%, 
що склав 5798,7 млн. грн.;

-  податку на додану вартість на 427,4 млн. грн. або на 23,1%, що склав
2278,9 млн. грн.;

-  податку на прибуток на 280,2 млн. грн. або на 39,3%) і склав 993,4 
млн. грн.;

-  єдиного податку на 129,4 млн. грн. або на 16,6%, що склав 907,7 млн.
грн.;

-  плати за землю на 92,4 млн. грн. або на 14,4%, що склав 734,5 млн.
грн.;

-  військового збору на 61,8 млн. грн. або на 18,1%), що склав 402,5 млн.
грн.

За 9 місяців 2019 року до зведеного бюджету області (загальний і 
спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 7719,1 
млн. грн., що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на
1134,8 млн. грн. або на 17,2%.

Крім того, отримано 8664,3 млн. грн. дотацій та субвенцій з 
державного бюджету, що порівняно з січнем-вереснем минулого року менше 
на 1416,6 млн. грн. або на 14,1%).

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з 
державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і 
спеціального фондів отримав 16383,4 млн. грн., що на 281,8 млн. грн. або на 
1,7% менше ніж у аналогічному періоді минулого року.

В т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних 
надходжень доходів в сумі 6752,3 млн. грн., що проти відповідного періоду 
минулого року більше на 1057,5 млн. грн. або на 18,6%).

Дохідну частину бюджету до плану 9 місяців поточного року виконано 
по 62-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць з 69-ти або 89,9%о 
їх загальної кількості, не виконано 7 бюджетів.

З 594 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад 
виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах 9 місяців 
поточного року 557 рад або 93,8% їх загальної кількості. Не виконано 37 
бюджетів.

За 9 місяців 2019 року по зведеному бюджету області (загальний і 
спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 15591,7 млн. грн., що проти 
аналогічного періоду минулого року менше на 510,6 млн. грн. або на 3,2%. З 
них, проведено видатків розвитку на суму 1764,1 млн. грн., що на 143 млн. 
грн. або на 8,8%о більше ніж за 9 місяців минулого року.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 
соціально-культурної сфери. Так, за 9 місяців 2019 року на зазначені\шлі 
використано 11552,0 млн. грн. або 74,1% усіх видатків загального і 
спеціального фондів, з них на освіту використано 5272,4 млн. грн. (ірш и 
аналогічного періоду минулого року видатки у порівняних умЬвах^

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік ’



Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік

збільшилися на 565,8 млн. гри. або на 14,5%), на охорону здоров’я -  2420,9 
млн. грн. (зменшились на 188,7 млн. грн. або на 7,2%), на соціальний захист 
та соціальне забезпечення -  3254,2 млн. грн. (зменшились на 1748,9 млн. грн. 
або на 35,0%), внаслідок здійснення в поточному році видатків на виплату 
пільг і житлових субсидій населенню у грошовій формі з державного 
бюджету), на культуру -  393,8 млн. грн. (збільшились на 36,9 млн. грн. або на 
10,3%), на фізкультуру і спорт -  210,6 млн. грн. (збільшились на 70,4 млн. 
грн. або на 50,2%).

Крім того, за 9 місяців 2019 року на житлово-комунальне господарство 
використано 772,4 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року 
збільшились на 230,4 млн. грн. або на 42,5%), на будівництво та регіональний 
розвиток - 643,1 млн. грн. (збільшились на 122,0 млн. грн. або на 23,4%), на 
утримання та розвиток автомобільних доріг -  760,6 млн. грн. (збільшились на
43,5 млн. грн. або на 6,1%).

За січень-вересень 2019 року проведено 12832,6 млн. грн. видатків 
загального фонду, що на 647,5 млн. грн. або на 4,8%) більше видатків за 
аналогічний період 2018 року.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Реалізація 
промислової політики в області направлена на структурну перебудову 
промислового сектора, що в свою чергу сприятиме збільшенню питомої ваги 
машинобудівної галузі, а це стає можливим завдяки входженню великих 
компаній у сегмент промислового виробництва.

Індекс промислової продукції за січень-вересень 2019 року у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 119,0%) (1 місце 
серед регіонів України).

На промислових підприємствах області працює 58349 осіб, найбільше 
зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в якій задіяно 22023 
працівники.

В області відмічається тенденція щодо збільшення виробництва у 
переробній промисловості. Так, за період січня-вересня 2019 року обсяги 
виробництва продукції зросли на 22,5%, за рахунок збільшення обсягів 
виробництва у харчовій галузі - на 17,8%, легкій - на 0,9%о, деревообробній -  
в 1,7 рази, будматеріалів - на 15,5%, металопродукції - в 1,8 рази.

У січні-серпні 2019 року підприємствами області реалізовано 
промислової продукції (товарів, послуг) на суму 55,3 млрд. грн. Частка 
області у загальнодержавному обсязі складає 3,3%.

Завдяки створенню нових виробництв частка Вінниччини у 
загальнодержавному обсязі реалізованої продукції за останні роки має 
тенденцію до збільшення, що підтверджує позитивна динаміка показника з 
2,2% у 2014 році до 3,3% за результатами січня-вересня 2019 року.
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Частка області у загальнодержавному обсязі реалізації промислової 
продукції за січень-вересень 2019 року,%
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Визначальний вплив на формування обсягів промислового 
виробництва має діяльність підприємств енергетики (питома вага яких 
18,2%, а обсяги виробництва електроенергії в січні-вересні збільшились на 
5,7%).

За 2019 рік темп росту виробництва промислової продукції очікується 
нарівні 116%.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ ТОВАРІВ. Вінницька 
область станом за 8 місяців 2019 року за об’ємами експорту товарів займає 
10-е місце серед регіонів України. Питома вага Вінницької області у 
загальному обсязі експорту українських товарів складає 2,9%.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень - серпень 2019р. 
збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,5%) і 
склав 1402,0 млн. дол. США. Обсяги експорту товарів становили 972,3 млн. 
дол. США, збільшившись на 13,8%.

Баланс зовнішньої торгівлі області продовжує залишатись позитивним
і становить 542,6 млн. дол. США., що засвідчує перевагу експортних 
операцій над імпортними. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 
2,26, що свідчить про насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами 
та відповідає інтересам вітчизняних виробників і сприяє розвитку 
імпортозаміщення.

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання 
області здійснювали з партнерами із 135 країн (у січні-серпні 2018 року -  із 
125 країнами світу). \

Географічна структура експорту: в експорті товарів значш доля 
належить Індії (10,3%) загальних обсягів експорту), Польщі (9,7%), Кипгаю 
(9,7%о), Туреччині (5,9%о), Румунії (5,1), Білорусі (5,0%), Єгипту Д4Д%), 
Іспанії (3,9%о), Німеччині (3,3%), Російській Федерації (3,0%), Італії^ /7% ), 
Нідерландам (2,6%), Молдові (2,4%) та Ізраїлю (2,1%). \  \
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Стійку тенденцію до зменшення має експорт до Російської Федерації: у 
2010 році - 43,7% від загального експорту, у 2014 році -  знизився до 17,4%, 
за 8 місяців 2019 року склав лише 2,9%.

Промислові підприємства області у звітному періоді працювали над 
пошуком нових ринків збуту продукції. Відбувалася подальша 
переорієнтація торговельних потоків до країн ЄС, Азії, Африки та 
Латинської Америки.

В січні-серпні 2019 року основним ринком збуту вінницької продукції 
був ринок Азії (38,2% або 371,6 млн. дол. США).

На другому місті -  країни ЄС з часткою в 36,1%) від загального обсягу 
експорту товарів області (по Україні -  42,6%о) або 350,6 млн. дол. США (в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення склало 30,4%), 
де головними партнерами є Польща (25,0% від загального об’єму експорту 
до ЄС), Румунія, Іспанія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Литва, Бельгія, 
Франція, Австрія.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають 
жири та олії (питома вага у загальному експорті складає 27,6%), зернові 
культури (21,1%), готові харчові продукти (17,2%), макуха (11,2%), деревина
і вироби з неї (8,3%о), машини, обладнання та механізми (5,4%).

Зростання обсягів експорту за січень-серпень 2019 року спостерігається 
в наступних товарах:

- машини, обладнання та механізми -  майже в 1,7 рази;
- готові харчові продукти - в 1,5 рази;
- зернові культури -  на 31,9%).

Основними видами експорту до країн ЄС є продукти рослинного 
походження (питома вага у загальному експорті товарів до країн ЄС складає 
24,1%), деревина і вироби з деревини (17,7%), готові харчові продукти 
(20,0%), жири та олії тваринного або рослинного походження (15,7%), 
машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (10,2%), 
текстильні матеріали та текстильні вироби (5,7%), живі тварини, продукти 
тваринного походження (2,8%)).

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Розвиток 
міжнародного співробітництва Вінниччини у 2019 році характеризується 
підвищенням активності і насиченості.

Так, протягом звітного періоду область відвідали понад 60 іноземних 
делегацій, зокрема: 9 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу, 
делегації регіонів-партнерів, міжнародних організацій та представники 
іноземних компаній.

Область успішно реалізовує 11 Угод про співробітництво із регіонами 
Польщі, Чехії, Румунії, Білорусі, Молдови.

Зокрема, 4 жовтня 2019 року в рамках Другого форуму 'регіонів 
України та Республіки Білорусь, що проходив у м. Житомир, було підписано 
актуалізовану Угоду між Вінницькою обласною державною адміністрацією 
України та Вітебським обласним виконавчим комітетом Республіки Б^ш^усь 
про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітг
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Для започаткування практичної співпраці в рамках підписаної Угоди в 
листопаді 2019 року Вінниччину відвідає офіційна делегація Вітебської 
області Республіки Білорусь за участю зацікавлених ділових кіл.

Міжрегіональне та транскордонне співробітництво, в рамках діючих 
угод, розвивається досить динамічно завдяки взаємним офіційним, робочим, 
навчальним візитам, обміну досвідом та реалізації спільних проектів. Так, 
протягом року відбулось 11 візитів делегацій регіонів-партнерів. Зокрема, 
делегації Сьвєнтокшиського та Лодзинського воєводств Республіки Польща, 
Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського повіту Румунії, Сороцького 
району Республіки Молдова долучились до святкування Дня Європи та Дня 
незалежності України, делегація Лодзинського воєводства Республіки 
Польща взяла участь у роботі міжнародного інвестиційного форуму 
«Вінниччина -  бізнес в центрі України».

Також облдержадміністрацією була організована низка візитів 
делегацій з Вінниччини закордон:

- молодіжних лідерів Вінниччини до Сьвєнтокшиського воєводства з 
метою участі у Сьвєнтокшиській Студентській Республіці в рамках 
виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики 
та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області 
та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році;

- представників соціальної сфери до Ясського повіту Румунія в рамках 
виконання Протоколу про співпрацю, укладеного між Департаментом 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації та Головним 
управлінням соціальної допомоги та захисту дітей м.Ясси (Румунія) від
06.12.2018 №1;

- офіційних делегацій області до Сороцького району Республіки 
Молдова, Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща;

- відбулась виїзна економічна місія вінницьких підприємців до Румунії.
В серпні 2019 року п’ятий рік поспіль діти, родини яких постраждали в

ході військових дій на сході України, мали можливість відпочити та 
ознайомитись із пам’ятками Сьвєнтокшиського воєводства Республіки 
Польща.

Вперше 80 вінницьких дітей прийняв на оздоровлення та відпочинок 
регіон-партнер Вінниччини -  Ясський повіт Румунії.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА.
Одним із стратегічних завдань Вінницької області, як і в цілому для держави, 
є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності.

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн 
світу в економіку області на 1 липня 2019р. становив 236,7 млн.дол. США, 
що на 6,2% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на 
одну особу населення склав 151,6 дол. \

Протягом 1 півріччя 2019р. в економіку області іноземними 
інвесторами вкладено 10,2 млн.дол. США прямих інвестицій та вилучено 0,7 
млн.дол. акціонерного капіталу нерезидентів. Vі \
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За темпом приросту прямих іноземних інвестицій область займає 
дев’яте місце серед регіонів України.

Галузева структура залучених іноземних інвестицій, млн. дол. США
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Інвестиції надійшли з 55 країн світу. Переважна більшість інвестицій 
(83,8% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС -  198,3 
млн.дол., з інших країн світу -  38,4 млн.дол. (16,2%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 73,7% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Кіпр, Австрія, 
Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються 
промислові підприємства, на яких зосереджено 184,6 млн. дол. (78,0%) 
загального обсягу прямих інвестицій в область, у т. ч. переробної -  166,9 
млн. дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів -  15,9 млн. дол. 
Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів внесено 68,4 млн. дол. прямих інвестицій, 
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну 
діяльність -  68,0 млн. дол., виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції -  15,8 млн. дол.

Вагому частку (59,9%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці -
141,8 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у 
Козятинському районі -  20,7 млн. дол. (8,7%), Вінницькому -  9,5 млн. дол. 
(4,0%), Барському -  9,0 млн. дол. (3,8%), Тульчинському -  7,2 млн. дол. 
(3,0%), Тиврівському -  6,9 млн. дол. (2,9%), Калинівському -  6,6 млн. дол. 
(2,8%). Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн 
світу в економіку області на кінець 2019 очікується на \  рівні 237,5 
млн.дол.США.. \ \

Однією із основних складових інвестиційної діяльності єХзалучення 
капітальних інвестицій. \\^А



В цілому в області спостерігається позитивна тенденція щодо 
збільшення обсягів капітальних інвестицій. За січень-червень 2019 року 
підприємствами та організаціями різних форм власності за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно 5814,8 млн. грн. капітальних інвестицій 
(.9 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6 % загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких:

-  у будівлі та споруди -  35,1 % усіх інвестицій;
-  у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби -  59,3 %.
Г оловним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,4 % загального 
обсягу капітальних інвестицій.

У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕАЛІЗОВАНО РЯД 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ п р о е к т ів . У січні-жовтні 2019 року приватними 
інвесторами в промисловості реалізовано 20 інвестиційних проектів на 
загальну суму 1,22 млрд. грн., а це -  створення 340 нових робочих місць, з 
них по галузях:

•харчова та переробна -  6 проектів на суму 217 млн. грн., 15 робочих
місць;

• альтернативна енергетика -  10 проектів на суму 744 млн. грн., 70 
робочих місць;

•машинобудування -  1 проект на суму 160 млн. грн., 200 робочих
місць;

•добувна галузь -  1 проект на суму ЗО млн. грн., 15 робочих місць;
• інші - 2 проекти на суму 70 млн. грн., 40 робочих місць.

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 63 
довгострокових інвестиційних проектів (період їх реалізації 2019-2022 роки) 
на загальну суму майже 26 млрд. грн., що дозволить створити додатково біля 
6 тис. нових робочих місць, з них по галузях:

•альтернативна енергетика -  27 проектів на суму 5,31 млрд. грн., 220 
робочих місць;

•харчова та переробна -  22 проекти на суму 18,4 млрд. грн., 2450 
робочих місць;

•машинобудування -  5 проектів на суму 515 млн. грн., 2010 робочих
місць;

•легка промисловість - 2 проекти на суму 15,6 млн. грн., 215 робочих
місць;

•добувна промисловість - 1 проект на суму 0,2 млн. грн  ̂ робочих
місць;

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020рікчШШВяя

Найбільші проекти:

•інші -  6 проектів на суму 1,61 млрд. грн., 1040 робочих мі<

19
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1. Продовження реалізації спільного проекту ДП «Електричні 
Системи» у співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення 
потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів.

2. Реалізація ВП птахокомплекс «Вінницький бройлер» ПрАТ 
«Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» II черги екологічного 
проекту з запуску в дію біогазового комплексу для виробництва 
електроенергії потужністю 12 МВт ^сировина біогазового комплексу -  
відходи виробництва, в т.ч. курячий послід).

3. Будівництво ПРАТ «Миронівський Хлібопродукт» в м.Гнівань 
заводу з поглибленої переробки кукурудзи. Заплановано створити близько 
2000 нових робочих місць.

4. Будівництво компанією «Head International Holding GmbH» заводу з 
виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та 
лижні кріплення) на території індустріального парку в м.Вінниця. На 
початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з 
можливістю розширення штату до 1000 осіб.

5. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на 
крупу та борошно на території с.Демківка Тростянецького району. 
Заплановано створити 50 нових робочих місць

6. Введення в дію II черги заводу з виробництва сонячних панелей 
компанії «KNESS GROUP» проектною потужністю виробництва 200 МВт на 
рік у м.Вінниця. Заплановано створення 200 нових робочих місць.

7. Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва 
холодильного обладнання для напоїв компанії UBC Group («Українська 
пивна компанія») - «Green cool».

8. Будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ 
«Український волоський горіх» с. Лядово Могилів-Подільського району. 
Заплановано створити 100 нових робочих місць.

9. Будівництво заводу з виробництва лецитину для фармацевтичної 
галузі ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» на території Вінницького 
індустріального парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць.

На 2020 рік передбачається збільшення обсягів капітальних інвестицій 
за рахунок усіх джерел фінансування на 7,8% (у фактичних цінах до 
попереднього року), що становитиме 20,5 млрд. грн..

З метою популяризації інвестиційного потенціалу області, реалізованих 
бізнес-ідей в регіоні щорічно проводиться Міжнародний інвестиційний 
форум «Вінниччина -  бізнес в центрі України». Так, 13 вересня 2019 відбувся 
VII Міжнародний інвестиційний форум.

У форумі прийняли участь понад 250 осіб, з них більше 40 
представників іноземних країн. \

В рамках заходу на території Вінницького індустріального парку 
відбулось закладання символічного «першого каменю»-капсули дляЧючатку 
будівництва майбутнього заводу компанії «HEAD». Саме на ційХтеюиторії
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побудують найбільший завод всесвітньовідомого австрійського бренду 
HEAD, лідера з виробництва спорядження для зимових видів спорту. 
Заплановано створити близько 1000 нових робочих місць. Перша черга 
проекту запланована до введення в експлуатацію у 2021 році.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ. Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку 
Вінниччини є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів.

У 2019 році Вінниччина отримала значну фінансову підтримку держави 
на реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування в обсязі 
1614,7 млн. грн., у тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах -  840,0 млн. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -  295,4 
млн. грн.;

-державний фонд регіонального розвитку (далі - ДФРР) -  212,5 млн.
грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості -
59,1 млн. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури 37 об'єднаних територіальних громад -  50,9 млн. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти -  78,8 млн. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» - 43,3 млн. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа -  28,0 млн. грн.;

-субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами спорту -  7,4 млн. грн.

Розподіл коштів ДФРР по пріоритетних напрямках:
-  заходи з енергозбереження та енергоефективності закладів освіти і 

медицини - 7 проектів на загальну суму 38,0 млн. грн.;
-  розвиток спортивної інфраструктури -  4 проекти на сумух 30,0 млн.

грн.;
-  з будівництва, реконструкції та модернізації - 11 прое^ті^на суму

144,5 млн. грн..
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За рахунок коштів ДФРР у 2019 році реалізуються 22 проекти на 
загальну суму 212,5 млн. грн., з яких:

- в галузі освіти - 7 проектів на суму 57,2 млн. грн.;
- в галузі охорони здоров’я - 4 проекти, 55,8 млн. грн.;
- з розвитку спортивної інфраструктури - 4 проекти, 30,0 млн. грн.;
- в галузі культури - 5 проектів, 22,0 млн. грн.;
- інфраструктури - 1 проект, 45,0 млн. грн.;
- по створенню Центру безпеки - 1 проект, 2,5 млн. грн.

Проекти, які реалізуються за рахунок ДФРР

55,8мдц.гри.

Серед проектів, які впроваджуються за фінансової підтримки ДФРР:
-в галузі освіти: добудова школи в районі «Поділля» (м. Вінниця) та 

енергозбереження в школах у смт Стрижавка (Вінницький район) та с. Сокіл 
(Чернівецький район) -  перехідні проекти; реконструкція опорних закладів 
освіти в містах Іллінці та Ямпіль, смт Оратів та Чернівці;

-в галузі охорони здоров’я: добудова головного корпусу клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги (м. Вінниця) -  перехідний проект; 
реконструкція обласних закладів - 7 корпусу обласної клінічної лікарні ім. 
М. І. Пирогова (м. Вінниця), обласна фізіотерапевтична лікарня (м. 
Хмільник) та окружна лікарня інтенсивного лікування (м. Могилів- 
Подільський);

-в галузі спорту: будівництво стадіону на території гуманітарно- 
педагогічного коледжу та реконструкція КО «Спорткомплекс «Здоров’я» (м. 
Вінниця), спорткомплексу у смт Браїлів (Жмеринський район) -  перехідні 
проекти; будівництво спорткомплексу у м. Гнівань (Гніванська ОТГ);

-в галузі культури: реконструкція перехідного об’єкта - пам’ятки 
архітектури по вул. Грушевського (м. Вінниця); закладів культури обласного 
підпорядкування -  «Палац Потоцьких» у м. Тульчин (Тульчинська ОТГ) та 
приміщення по вул. Театральній (м. Вінниця); районного будинку культури в 
смт Тростянець (Тростянецька ОТГ);

-дорожня інфраструктура: реконструкція вул. З&мостянської 
(м.Вінниця); \

\ з  х 22
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-безпека життєдіяльності: створення Центру безпеки і ЦНАПу 
(Бабчинецька ОТГ).

Формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
області (далі -  Субвенція). У 2019 році для 37 ОТГ Вінниччини передбачено 
Субвенції у сумі 50,9 млн. грн., за рахунок яких реалізується 90 проектів, у 
тому числі:

-дорожня інфраструктура - 27 проектів на суму 22,1 млн. грн.;
- водопостачання та освітлення - 36 проектів, 13,1 млн. грн.;
- проведення робіт у бюджетних закладах соціальної сфери - 15 проектів, 

9,4 млн. грн.;
- придбання транспортних засобів та обладнання для комунальних 

підприємств - 4 проекти, 2,2 млн. грн.;
- ЦНАПи та містобудівна документація - 8 проектів, 4,1 млн. грн.

Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ

Природоохоронні заходи. За рахунок коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища (далі -  Фонд) в області 
реалізовується 42 природоохоронних заходи. З обласного бюджету 
заплановано спрямувати 61,0 млн. грн.

Основні напрямки заходів:
- поводження з відходами -  12 проектів на суму 13,8 млн. грн.; 
-техногенна безпека (об’єкти водовідведення) -  9 проектів на суму

18,9млн. грн.;
- збереження парків -  6 проектів на суму 3,0 млн. грн.;
- збереження водойм та річок -  5 проектів на суму 11,8 млн. грн.; 
-збереження тваринного світу (зубрів) -  1 проект на суму 0,3млн. грн.;
- охорона атмосферного повітря -  1 проект на суму 10,0 млн. грн.;
- інші -  8 проектів на суму 3,2 млн. грн..

Природоохоронні заходи, які реалізуються за рахунок екологічних 
коштів обласного бюджету у 2019 році
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Серед природоохоронних проектів, реалізація яких протягом поточного 
року здійснюється за рахунок коштів Фонду:

завершення будівництва ангару для ТПВ (Хмільницька ОТГ); 
закупівля спеціалізованого обладнання та монтаж лінії для виробництва 
тротуарної плитки з пластикових відходів (Іллінецька ОТГ); придбання 
мобільної сортувальної лінії (Северинівська ОТГ); придбання техніки, 
обладнання та контейнерів для ТПВ (м. Козятин, Немирівський і 
Тростянецький райони) та відходів лісозаготівельної промисловості;

проведення заходів на об’єктах водовідведення в м. Вінниці, селах 
Агрономічне та Зарванці (Вінницький район), Ободівка (Тростянецький 
район), селищах Глухівці, Стрижавка та Крижопіль;

відновлення та збереження 3 парків природо-заповідного фонду 
області, а саме: Северинівський парк (Жмеринський район), Ободівський 
(Тростянецький район) та Печерський (Тульчинський район);

- відновлення природного ландшафту 2 парків на території медичних 
закладів м. Вінниці;

проведення робіт з поліпшення технічного стану малих річок і 
водойм у Вінницькому, Липовецькому, Погребищенському, Хмільницькому 
районах та придбання земснаряду для розчистки водних об’єктів області;

- забезпечення обласних природоохоронних установ матеріально- 
технічними засобами для здійснення державного нагляду у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС. В сільському господарстві 
області темп обсягів виробництва за січень - вересень 2019 року в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року складає 107,1%, в тому числі по 
сільськогосподарських підприємствах - 116,3%), в господарствах населення - 
93,9%.

Темп виробництва продукції рослинництва за 9 місяців поточного року 
складають 101,1%, в тому числі по сільгосппідприємствах V 106,1%), 
населення -  94,7%. Індекс виробництва продукції тваринництва за ней період 
складає 117,7%) до відповідного періоду минулого року, в томуучислі по 
сільгосппідприємствах -  132,3%, населення -  92,3%. \УЛ



Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 р ік '

Питома вага регіону за 9 місяців 2019 року в загальнодержавному 
виробництві сільськогосподарської продукції складає 7,8%.
Темп обсягів сільськогосподарського виробництва (з наростаючим 
підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень

Аграрний сектор області за 9 місяців поточного року займає серед 
регіонів України:

- перше місце: за обсягами виробництва валової продукції сільського 
господарства, по виробництву м’яса та молока;

- друге місце: за обсягами виробництва валової продукції сільського 
господарства на 1 особу.

Станом на 25.10.2019 року по всіх категоріях господарств зернових та 
зернобобових (включаючи кукурудзу на зерно) обмолочено на площі 713,4 
тис. га, що становить 81,1% до загальної площі. Намолочено 4629,8 тис. тонн 
зерна при середній урожайності 64,9 ц/га (2018рік -  63,4 ц/га).

Аграрії області здійснюють посів озимих зернових культур під урожай
2020 року, яких посіяно на площі 274,4 тис. га (78,7% до прогнозу). В тому 
числі озимої пшениці посіяно на площі 250,9 тис. га (79,8%), озимого ячменю
-  20,9 тис. га (67,4%), озимого жита -  1,4 тис. га (108,7%).

За січень-вересень 2019 року по всіх категоріях господарств вироблено
594,1 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) -  460,4 тис. тонн, яєць -  692 млн. 
штук. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року нарощено обсяги 
виробництва (реалізації) м’яса на 30,0%), зменшено виробництво молока на 
7,2%о, яєць -  на 4,9 %.

За січень-червень 2019 року в агропромисловий комплекс області 
вкладено капітальних інвестицій в обсязі 3129,1 млн. грн., що на 9,6% більше 
досягнутого показника попереднього періоду минулого року. Частка 
капітальних інвестицій в 
складає 53,8%.

Капітальні інвестиції в

АПК в загальному обсягу капіталовкладень області

агропромисловий комплекс області, ̂ лн. грн.
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3129,1

І півріччя 2018р. і півріччя 2019р.

Станом на 01.07.2019 року прямі іноземні інвестиції в сільське, лісове 
та рибне господарство склали 19,0 млн. дол. США. Приріст до початку року 
складає 1,7 млн. дол. США.

В січні-вересні 2019 року в АПК області завершено реалізацію 25 
інвестиційних проектів вартістю 491,9 млн. грн. та створено 227 нових 
робочих місць. Зокрема, в рослинництві завершено проект по посадці горіхів 
на площі 970 га, в тваринництві реконструйовано 2 молочно-товарних ферми 
на 1100 гол./місць, приміщення для нетелей на 320 гол./місць та 2 
свиноферми на 340 гол./місць.

Для розвитку інфраструктури зберігання с/г продукції завершено 
реалізацію 10 проектів, а саме побудовано 6 зерносушарок, 2 зерносклади на 
6 тис. тонн та реконструйовано 2 плодосховища на 400 тонн.

В харчовій та переробній галузі завершено 8 проектів, з них: 
реконструкція м'ясопереробного підприємства та будівництво цеху для 
переробки м’яса, встановлення обладнання для виробничої діяльності, 
складання і зберігання цукру на цукровому заводі, будівництво мініцеху з 
переробки молока потужністю 3 тонни/добу, будівництво мінімолокозаводу 
потужністю 5 тис. л молока на добу; реконструкція хлібопекарського цеху та 
приміщення по виробництву комбікормів потужністю 2 тис. т.

Станом на 01.10.2019 р. в АПК області продовжується реалізація 79 
інвестиційних проектів на суму 6,7 млрд. грн..

За січень-вересень 2019 року середньомісячна заробітна плата одного 
штатного працівника в сільському господарстві області становила 9966,59 
грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросла на 29,4%, та 
складає 109,7% до середнього рівня оплати праці в економіці області.

За 9 місяців 2019 року індекс виробництва промислової продукції по 
харчовій галузі області в порівнянні до аналогічного періоду минулого року 
складає 117,8%. V

За звітний період збільшено виробництво м’яса великої рогшюї худоби 
свіжого чи охолодженого - на 5,6% (9,9 тис. тонн), м’яса свиней свіжого чи 
охолодженого — на 11,1% (3 тис. тонн), м’яса свійської птиці\ Свіжого чи



охолодженого -  на 39,5% (9,5 тис. тонн), м’яса свійської птиці свіжого чи 
охолодженого (частини тушок) -  на 17,1% (91,6 тис. тонн), виробів 
ковбасних -  на 2,9%о (5,9 тис. тонн), овочів консервованих -  на 6,3% (2,6 
тис. тонн), джемів та желе фруктових -  на 9,3%> (19,1 тис. тонн), молока та 
вершків не згущених (жирністю не більше 1%) - на 2,3%> (181,3 тис. тонн), 
молока та вершків не згущених (жирністю більше 1%) - на 2,7% (68,7 тис. 
тонн), борошна -  на 5,9%о (179,5 тис. тонн), цукру -  на 2% (107,2 тис. 
тонн), печива солодкого -  на 10%о (11,5 тис. тонн), води не підсолодженої -  
на 7,9%) (2,7 млн. дал.), води з додаванням цукру -  на 13,2% (7,6млн. дал.).

У структурі реалізованої промислової продукції області питома вага 
харчової та переробної промисловості складає 61,7%.

З метою ефективного використання водних об’єктів станом на
01.10.2019 року підготовлено 79 проектів розпоряджень голови 
облдержадміністрації.

Укладено 90 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 7 договорів після 
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельних ділянок разом з водними об’єктами.

Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні 
об’єкти (їх частини) у розмірі 1033,1 тис. грн..

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. За 9
місяців 2019 року в області продовжилась робота у рамках обласної 
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням сесії обласної ради від 24 березня 2017 року №310 (зі змінами). 
Зокрема, продовжується здійснення щоденного енергомоніторингу у 110 
бюджетних та комунальних закладах обласного підпорядкування та 
виконання технічних заходів з енергозбереження: термомодернізація 
будівель, заміна котельного обладнання, модернізація засобів освітлення, 
використання відновлювальних джерел енергії тощо.

За 9 місяців 2019 року було переведено 3 котельні на альтернативні 
види палива (дрова), а саме: амбулаторію у с. Нова Прилука (Комунальним 
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго»), загальноосвітню школу у с. Іванів 
та амбулаторію у с. Гущинці (Іванівською ОТГ).

У сфері енергозбереження у житловому секторі продовжується робота 
згідно з обласною Програмою енергозбереження для населення та ОСББ 
Вінницької області на 2015-2019 роки (далі -  Програма). Реалізація Програми 
здійснюється згідно з договорами про співробітництво між 
облдержадміністрацією та двома державними банками, а саме: АТ 
«Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

З 2018 року окрім компенсації 8% ставки на придбаннях в кредит 
енергоефективних матеріалів та обладнання, передбачено компенсацію 15% 
суми кредиту, але не більше 25 тис. грн. за кредитами залученими Шзичними
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особами на придбання приватних сонячних станцій встановленою 
потужністю до ЗО кВт.

На фінансування Програми у 2019 році з обласного бюджету 
передбачено 3,5 млн. грн. Станом на 15.10.2019 року двома державними 
банками АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» з початку поточного року 
надано 1071 кредит фізичним особам на суму 41,3 млн грн. та 5 кредитів 
ОСББ на суму 915,3 тис. грн.

Загальна сума відшкодування відсотків згідно з обласною Програмою у 
2019 році становить 1,3 млн грн. по 1423 кредитах для фізичних осіб та 21 
кредит для ОСББ (відшкодування з обласного бюджету здійснюється і по 
кредитах отриманих у  попередні роки).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА. На реалізацію 
Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового 
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 №465, в обласному бюджеті на 
2019 рік передбачено 2,5 млн. грн..

За 9 місяців поточного року за рахунок коштів обласного бюджету 
було видано чотири кредити на придбання житла на загальну суму 1,5 млн. 
грн. На даний час, продовжується робота по прийому документів від осіб- 
претендентів на отримання кредитів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ. Для
забезпечення населення Вінницької області послугами з централізованого 
водопостачання відповідної якості рішенням 36 сесії обласної Ради 7 
скликання від 04.12.2018 №703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» 
передбачені видатки загального фонду обласного бюджету на надання 
кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого 
водопостачання в сумі 5,54 млн. грн. (в рамках Обласної програми «Питна

13 лютого 2019 року проведено засідання обласної конкурсної комісії 
та виділено бюджетну позичку в сумі 5,0 млн. грн. КП 
«Вінницяоблводоканал» на умовах повернення. Враховуючи складний 
фінансово-економічний стан підприємства наразі опрацьовується питання 
щодо пролонгації кредитного договору для КП «Вінницяоблводоканал» на 
термін до 01.07.2020 року.

Крім того, роботи по реконструкції систем водопостачання 
виконуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та власних коштів 
підприємств в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020 рр.

Отже, заплановані роботи по водопровідно-каналізг ' 
господарству виконані в цілому на -  100%:

вода»).

заміна/ремонт водопровідних мереж -  100% (29,6 км) 
заміна/ ремонт каналізаційних мереж -  100% (10 км) 
підготовка водопровідних насосних станцій -  100%) (55 од.)
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підготовка каналізаційних насосних станцій -  100% (58 од.)
підготовка свердловин -  100% (256 од.).

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. В
області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення 
твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ 
за місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу).

Впровадження такої практики має досить позитивну тенденцію: на 
кінець 2017 року роздільний збір було організовано у 37 населених пунктах, 
на кінець 2018 року - у 74 населених пунктах області, а на кінець третього 
кварталу поточного року вже у 118 населених пунктах запроваджено такий 
збір.

Крім того, в області завершено реалізацію проектів по будівництву 
(облаштуванню) сміттєсортувальних комплексів в містах Іллінці та 
Калинівка. Сміттєсортувальні лінії працюють в тестовому режимі.

Завершується реалізація проектів по облаштуванню 
сміттєсортувальних комплексів в містах Козятин та Хмільник.

Важливим акцентом у даному напрямку визначено міжмуніципальну 
співпрацю громад та розробку спільної логістичної схеми. Робота даних ліній 
(комплексів) спрямована не лише для потреб окремо взятої територіальної 
громади (міста чи селища), а і для потреб всього району і навіть сусідніх 
територіальних громад, пов’язаних між собою логістичною схемою.

Так, Іллінецькою ОТГ продовжується робота по реалізації заходів 
міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з ТПВ із 
Дашівською ОТГ, Ковалівською ОТГ та Оратівською ОТГ.

Разом з тим, з метою налагодження ефективного процесу переробки 
ТПВ в Іллінецькій ОТГ придбано обладнання для перероблення пластикових 
відходів з метою виробництва піщано-полімерної тротуарної плитки. Таким 
чином, на території Іллінецької ОТГ створено комплекс не лише з 
сортування, але й з переробки вторинної сировини.

Крім того, в області продовжується робота по розробці проекту 
Регіонального плану управління відходами. Наразі членами Робочої групи, за 
результатами опрацювання вихідних базових даних та проведення 
верифікації першого та другого розділів проекту, підготовлено чергові 
розділи, які після проведення верифікації будуть внесені на публічне 
обговорення, зокрема серед органів місцевого самоврядування.

Одночасно, з метою підвищення рівня свідомості та культури 
населення щодо сучасного та безпечного поводження з відходами, в області 
постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. Інформація з 
даної тематики транслювалася у телевізійних новинах та програмах філії 
ПАТ НСТУ «Вінницька РД «ВІНТЕРА», у прямому ефірі « 
випусках новин ТРК «Вінниччина», а також озвучувалась під 
обласного радіо в інформаційному випуску «Резонанс».

[овий день», у 
радіоефірів
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РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ. Транспортна 
інфраструктура Вінницької області є однією з базових галузей економіки 
області, яка забезпечує потреби регіону у пасажирських та вантажних 
перевезеннях.

Перевезенням пасажирів автобусами здійснюють близько 200 суб’єктів 
господарювання, з них 36 юридичні особи, які використовують близько 2,0 
тис. транспортних засобів.

Протягом звітного року особлива увага приділялась сталому 
функціонуванню системи пасажирських перевезень, здійснювалися заходи, 
спрямовані на оптимізацію мережі внутрішньообласних автобусних 
маршрутів, забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на 
приміських та міжміських маршрутах загального користування, посилення 
контролю за якістю пасажирських перевезень. В області, згідно з даними 
сервісного центру, налічується біля 50 тис. вантажних автомобілів, з них 16,9 
тис. од. належать суб’єктам господарювання юридичним особам і 33,1 тис. 
од. фізичним особам підприємцям.

Також, на території області у підпорядкуванні двох регіональних філій 
ДП «Південна залізниця» та ДП «Одеська залізниця» знаходяться 61 
залізнична станція. Загальна протяжність залізничних магістралей 
Вінниччини складає 1074,3 км.

У січні - вересні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту 
становив 19232,9 млн.ткм., або 107,8% від обсягу січня - вересня 2018 р. 
Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 7,7%), а 
автомобільного транспорту на 8,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту області перевезено 15,3 
млн.т вантажів, що на 0,9%о менше проти відповідного періоду 2018 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень 
фізичними особами-підприємцями) у січні-вересні 2019р. перевезено 3729,3 
тис.т вантажів, що на 0,5% менше обсягу перевезень вантажів ніж у січні- 
вересні 2018 р., виконано вантажооборот в обсязі 759,9 млн.ткм, який 
збільшився на 8,2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень 
фізичними особами-підприємцями) скористалося 56,9 млн. пасажирів, що 
становить 95,0% до 9 місяців попереднього року. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 34,0 млн. пасажирів.

У січні-вересні 2019 р. міським електротранспортом перевезено 90,0 
млн. пасажирів, у т. ч. тролейбусним транспортом -  49,5 млн. пасажирів, 
трамвайним -  40,5 млн.. Обсяги виконаного пасажирообороту становили 
відповідно 198,5 та 166,2 млн. пас. км. Загальна кількість перевезених 
пасажирів електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з 
січнем- вереснем 2018 р. зменшились на 6,3%.

Мережа автомобільних доріг загального користування 
значення області складається з 880 доріг протяжністю 7,5 т
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автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області 
обліковується 631 штучна споруда загальною протяжністю 9,6 тис. м. п.

Щільність автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення з твердим покриттям складає 340,4 км на 1 тис. км2 (у 2018 році -
264,8 км на 1 тис. км2).

На 2019 рік на проведення робіт з ремонту та експлуатаційного 
утримання на автомобільних дорогах загального користування місцевого 
значення передбачено спрямування майже 840,0 млн. грн. коштів державного 
дорожнього фонду, в тому числі на:

- капітальний ремонт (проєктно-вишукувальні роботи майбутніх 
років) -  2,0 млн. грн.;

- поточний середній ремонт -  439,9 млн. грн.;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання -  398,0 млн.

грн.
Протягом звітного періоду на дорогах загального користування 

місцевого значення реалізовано 10 проектів з поточного середнього ремонту 
на дорогах:

0-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород;
С-02-04-23(Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка) -Михайлівка;
0-02-23-01 Стара Гута -  Калинівка -  Турбів;
0-02-09-03 Савчине -  Гарячківка;
С-02-14-52 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка) -  Немирів;
0-02-03-01 Вінниця -  Гнівань -  Тиврів;
С-02-20-21 (Вінниця-Турбів-Гайсин-Велика Михайлівка) -  Гордіївка;
0-02-21-12 Шпиків - Тульчин;
0-02-23-04 Куманівці - Уладівка.
За результатами проведеної роботи відремонтовано дороги (окремими 

ділянками) протяжністю 40,0 км.
Крім того, реалізовано 10 проектів з ремонту штучних споруд 

загальною протяжністю протяжністю 99,0 пог.м на дорогах:
0-02-04-08 Гайсин -  Теплик;
0-02-23-01 Стара Гута -  Калинівка -  Турбів;
С-02-22-16 Рогізна — Велика Вулига — Рахни Польові;
0-02-25-03 Чечельник -  Білий Камінь;
0-02-03-05 Вороновиця -  Тиврів -  Шаргород;
0-02-27-03 Качківка -  Дзигівка -  Михайлівка.
В рамках заходів з експлуатаційного утримання доріг загального 

користування місцевого значення ліквідовано ямковість та інші деформації 
дорожнього покриття на площі 700,7 тис.м2.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху протягом поточного 
року встановлено та замінено 429 шт. дорожніх знаків, нанесено дорожньої 
розмітки на 395,2 км автомобільних доріг загального користувань місцевого 
значення.
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО. За статистичними даними, на початок 
2019 року в області діяло 9163 малих підприємства, що на 5,2% або на 457 
одиниць більше порівняно з 2017роком.

При цьому, кількість зайнятих працівників на малих підприємствах 
становить 51 664 особи або 32,6%> від загальної кількості зайнятих на 
підприємствах області, що в середньому становить майже 6 осіб на одному 
малому підприємстві.

Всього у малому підприємництві області зайнято майже 150 тис. осіб, 
що становить майже четверту частину економічно активного населення 
області.

За даними моніторингу, протягом січня-вересня 2019 року 
започаткували діяльність 8142 новостворених суб’єкта господарювання, що 
на 0,9%о більше ніж у відповідному періоді 2018 року, з яких 910 -  
юридичних осіб (на 4,1% менше) та 7232 -  фізичних осіб-підприємців (на 
1,6% більше).

Одночасно припинили господарську діяльність 7503 суб’єкти 
господарювання (255 -  юридичних осіб та 7248 -  фізичних осіб- 
підприємців), що на 7,6%о більше порівняно з відповідним періодом 2018 
року.

У 2019 році в порівнянні з 2018 роком очікується збільшення кількості 
суб’єктів малого бізнесу на 1,0 %.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва за 9 місяців 2019 року становить 3,2 млрд. грн., або 
27,8%) від загальних обсягів надходжень, що на 18,6% більше ніж у 
відповідному періоді 2018 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва за 9 місяців 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 
2018 року зросла на 20,0%о, або на 314,9 млн.грн. і становить майже 2 млрд. 
грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 
29,0%.
Надходження від діяльності малого бізнесу до місцевих бюджетів,
тис.грн

1888,2

Ю ридичних
осіб

Фізичних осіб-
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З метою створення умов для сталого розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності в області діє Стратегія розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі 
Стратегія МСП), яка затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП у 2019 році в 
обласному бюджеті передбачені кошти в сумі 1,89 млн. грн., а саме:

- 1,5 млн. грн -  на організацію та проведення конкурсу бізнес-планів 
для підприємців-початківців (стартапи) та надання фінансової підтримки 
(грантів) переможцям конкурсу бізнес-планів;

- 390,0 тис. грн. -  на проведення інших заходів.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня

2018 року № 315, яким затверджено Положення про організацію та 
проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) в 
області третій рік поспіль проводиться конкурсу бізнес-планів для 
підприємців-початківців (стартапи). На підтримку стартапів за три роки з 
обласного бюджету виділено понад 3,0 млн. грн., в т.ч. у 2019 році -1,5 млн. 
грн., з яких 1,4 млн. грн. - гранти.

На участь у Конкурсі зареєструвались 195 учасників, з яких 135 - подали 
бізнес-плани.

За результатами засідання конкурсна комісія визначила 34 переможців, 
які отримали фінансову підтримку на реалізацію бізнес-планів в розмірі від 
20 до 70 тис. грн. у різних сферах діяльності.

Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного конкурсу, 
забезпечує створення в області понад 50 нових робочих місць.

Конкурс бізнес-планів підприємців-початківців (стартапи)
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Виділено коштів з обласного 
бюджету на конкурс

135

\
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З метою активізації діяльності та інформування про доступні кредитні 
ресурси малого і середнього бізнесу проведено «Ярмарок кредитів» 
галузевого спрямування. Участь у заході прийняли понад 80 учасників -  
представників малого та середнього бізнесу та фінансових установ області.

Також, з метою посилення управлінської спроможності підприємців та 
сприяння професійному навчанню потенційних та діючих підприємців за 
кошти обласного бюджету проведено 7 навчальних семінарів, тренінгів за 
напрямками: написання бізнес-планів, маркетингова діяльність, забезпечення 
кваліфікованими кадрами, перевірки бізнесу, зовнішньоекономічна 
діяльність, впровадження системи сертифікації «НАССР». Участь у 
семінарах прийняли понад 300 учасників.

Організовано та проведено заходи по відзначенню Дня підприємця в 
області, 39 представників малого та середнього підприємництва нагороджені 
почесними грамотами облдержадміністрації та обласної Ради. Також, 
проведено XVI міжрегіональний щорічний конкурс «Бізнес-еліта Поділля», 
видано бюлетень, до якого увійшла інформація про переможців та лауреатів 
конкурсу у семи номінаціях в різних галузях виробництва («Компанія лідер», 
«Відкриття року», «Наша марка», «Стабільність», «Відродження», «Якість», 
«Благодійність»).

Протягом 9 місяців 2019 року в області проведено понад 700 навчальних 
заходів, семінарів, тренінгів для підприємців участь у яких прийняли 
близько 10 тис. осіб. До проведення зазначених заходів на конкурсних 
засадах долучались громадські організації, спілки підприємців.

В області діє консультативно-дорадчий орган регіональна рада 
підприємців при облдержадміністрації. Протягом 9 місяців 2019 року 
проведено 4 засідання регіональної ради підприємців при 
облдержадміністрації. На засіданнях розглядались питання щодо перевірок 
бізнесу в ІТ галузі та підготовки Меморандуму про партнерство та співпрацю 
між регіональною радою підприємців при облдержадміністрації, 
Департаментом кіберполіції Національної поліції України та ІТ Асоціацією 
«Вінниця»; проблемні питання, які виникають у суб'єктів малого 
підприємництва під час електропостачання; проблематика ринку роздрібної 
торгівлі ліками та шляхи їх вирішення; підготовки якісних кадрів для бізнесу.

РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Оборот роздрібної торгівлі 
області за січень-вересень 2019 року становить 22,5 млрд. грн., що 
збільшився у порівнянні з минулим роком на 17,6%. За темпами зростання 
обороту роздрібної торгівлі область посідає 1 місце серед регіонів України.

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік
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Темп зростання (спадання) обороту роздрібної торгівлі у % 
(в порівняних цінах)
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За 2019 рік очікується зростання обороту роздрібної торгівлі на рівні не 
менше 13%.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті 
продовольчих товарів області становить понад 80,0%.

На внутрішньому ринку області запроваджені заходи із підтримки 
вітчизняного товаровиробника, які в наступному році є пріоритетними. 
Зокрема:

- розширення мережевих підприємств торгівлі таких як: ТОВ - НВП 
«Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», 
«К-маркет»), ТОВ «Фоззі - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» 
(супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ
- маркет») та інші;

- розвиток мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, 
зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський 
м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК»,ТОВ «Ковінько-Ковбаси» ТМ «Ковбаскофф», 
ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка мрія»;

- проведення круглих столів та семінарів, що сприяють впровадженню 
сучасних методів введення бізнесу в торговельній діяльності.

На території області працюють 7614 об’єктів торгівлі та надають 
послуги харчування 1361 об’єкт ресторанного господарства.

В області діють 82 ринки та 97 постійно діючих ярмарків.
За січень-вересень 2019 року в області проведено 3918 ярмарків та 5 

традиційних осінніх сільськогосподарських, на яких реалізується продукція 
фермерських господарств та підприємств переробної галузі області за цінами 
нижчими ніж на споживчих ринках області. На даних ярмарках реалізовано 
товарів на суму 334,6 млн. грн.. \

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЦНАП (далі -Центр). В обдані діють 36 
ЦНАПів та 9 територіальних відділень. Роботу Центрів забезпечують 201
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адміністратор та 87 державних реєстраторів. В середньому у Центрах області 
надається 144 види адмінпослуг.

За січень-вересень 2019 року Центрами області надано 1089,5 тис. 
різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 7% 
більше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Очікується зростання кількості наданих адміністративних послуг за 
2019 рік на 15%.

За 9 місяців 2019 року за надання адміністративних послуг до місцевих 
бюджетів надійшло 72,2 млн. грн., що на 3,7 млн. грн. або на 4,9% менше 
порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру 
юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного 
земельного кадастру.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 9 Центрах: міст 
Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, Калинівської 
ОТГ, Немирівської ОТГ, Джулинської ОТГ, Якушинецької ОТГ та 
Агрономічної сільської ради.

В 2019 році запрацював новий Центр в Студенянській ОТГ. До кінця 
року планується відкриття ще 4 нових у Гнівані, Джулинці, Краснопілці, 
Соболівці.

РШМОІШО: СИСТЕМА, ЩО ТРАНСФОРМУЄ РИНОК. За
результатами моніторингу 9 місяців поточного року сайту Ргогогго, 
облдержадміністрація займає третє місце серед областей України за 
кількістю проведених електронних закупівель.

За січень-вересень 2019 року бюджетними закладами, установами, 
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів 
проведено майже 16 тис. електронних закупівель. Очікувана вартість 
становила більш ніж 5 млрд. грн. Економія коштів обласного та районних 
бюджетів становила 251,3 млн. грн., або 5,0%.

Загалом за 9 місяців 2019 року проведено 13641 допорогові закупівлі. 
Економія коштів по допорогових закупівлях склала 34,7 млн. грн. або 13,8% 
від загальної економії коштів.

РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Чисельність 
зайнятого населення Вінницької області у віці 15-70 років за 1 півріччя 2019 
року збільшилась порівняно з відповідним періодом 2018 року на 1,0% або на 
6,8 тис. осіб і становила 659,6 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення відповідно збільшився з 56,8% до 57,9%, 
що відповідає середньому по Україні. V

у віці іо - /и років (̂ за методологією м и і  на о,у тис. осю -  з
75,2 до 71,3 тис. осіб, рівень безробіття активного населення,
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визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 
10,3% до 9,8%), у т. ч. населення працездатного віку -  з 10,7% до 10,1%.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ

РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. У
поточному році ріст рівня заробітної плати у Вінницькій області випереджає 
середній по Україні: за січень-вересень 2019 року приріст середньомісячної 
заробітної плати в області до відповідного періоду 2018 року складає 20,5%), 
тоді як по Україні -  19,2%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2019 
року до відповідного періоду 2018 року зросла на 1544,26 грн. і становить 
9085,71 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 9 
місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 7 місце.

За 2019 рік середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
очікується в розмірі 9405 грн, що на 20,6%) більше минулого року.

Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2019 року до 
відповідного періоду 2018 року становив 112,1%) (в середньому по Україні -  
109,5%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область 
займає 3 місце в рейтингу регіонів України.
Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників 
області за січень-вересень, грн.

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, 
коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за 
основними видами діяльності за січень-вересень 2019 року складає майже 
2,4. Найвищий рівень заробітної плати у сфері фінансова та страхова 
діяльність -  12623,70 грн. (ріст в порівнянні з січнем-вереснем 2018 року на 
23,5%), найнижчий -  діяльність у сфері мистецтво, спбрт, розваги та 
відпочинок -  5305,35 грн. (зросла на 9,4%).
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В промисловості заробітна плата за січень-вересень 2019 року 
становить -  10858,51 грн. (зросла на 22,2% і на 19,5% перевищує середній 
рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата 
за січень-вересень 2019 року становить -  10823,93 грн. (зросла на 20,4% і на 
19,1% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство заробітна плата працівників за звітний період складає 9984,30 
грн. і зросла до відповідного періоду 2018 року на 25,2%) та на 9,9% більше 
середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності 
сільське господарство -  зарплата у сільгоспвиробників зросла на 29,4% і 
складає 9966,59 грн. (на 9,7% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності заробітна плата за січень- 
вересень 2019 працівників, що зайняті у сфері: інформації та телекомунікації 
збільшилась на 19,1% і становить 11648,91 грн.; будівництва - зросла майже 
в 1,5 рази і склала 11782,17 грн.; державного управління й оборони; 
обов’язкового соціального страхування - зросла на 14,8%) і становить 
11518,84 грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності - зросла на 15,4% і склала 9715,33 грн.; оптової та роздрібної 
торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів -  в порівнянні з 
січнем-вереснем 2018 року збільшилася на 5,1% і становить -  8248,76 грн.; 
тощо.

Станом на 1 жовтня 2019 року загальна сума заборгованості із 
заробітної плати на 22 підприємствах області (включаючи 5 економічно 
активних, 16 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке 
призупинило діяльність) становить в цілому 18318,5 тис.грн., в порівнянні з 
даними на 01.01.2019 року зросла в 1,5 рази або на 6444,8 тис.грн., в 
порівнянні з 01.09.2019 року зменшилась на 3,4% або на 637,5 тис.грн..

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. В області забезпечено 
виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми (понад 50 тис. осіб), 
малозабезпеченим сім’ям (понад 7 тис. осіб), на дітей до 6 річного віку, які 
виховуються в багатодітних сім’ях (понад 8 тис. осіб), особам з інвалідністю 
з дитинства, дітям з інвалідністю (понад 19 тис. осіб), громадянам, які 
здійснюють догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу 
(понад 2 тис. осіб), громадянам, які доглядають за особою з інвалідністю І 
групи та яка досягла 80-річного віку (понад 8 тис. осіб), особам, які не мають 
право на пенсію та особам з інвалідністю (понад 5 тис. осіб).

Житлову субсидію в грошовій формі станом на 01 жовтня 2019 року 
отримують 88,5 тис. домогосподарств, а це 14,5% від загальної кількості 
домогосподарств (611,6 тис.).

З метою надання всебічної допомоги учасникам антитерорястичної 
операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції реалізовувались заходи Обласної комплексної 
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/Операції

\ \  38



Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік

об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 
роки.

За підтримки обласного бюджету у січні-вересні 2019 року надано 
одноразову матеріальну допомогу 11 сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС на загальну суму 660 тис. грн. та 38 особам, які отримали 
поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення 
антитерористичної операції в східних областях України, на загальну суму 760 
тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснено заходи оздоровлення 
та відпочинку 2 вдів загиблих учасників антитерористичної операції разом з
4 дітьми шкільного віку та 19 батьків загиблих учасників бойових дій у 
клінічному санаторії «Авангард» м. Немирів.

На території області впроваджено низку власних інноваційний проектів 
соціальної адаптації, розвитку сімейного дозвілля та психоемоційного 
розвантаження для учасників бойових дій та їх родин.

Протягом січня - вересня 2019 року санаторно-курортним лікуванням 
за рахунок коштів державного бюджету за різними програмами забезпечено 
40 ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни, 190 постраждалих 
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 
які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, 438 осіб з числа громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою та 202 особи з інвалідністю.

В області обліковується понад 110 тисяч осіб, яким встановлено групу 
інвалідності.

З початку 2019 року для забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації закуплено та видано понад 15,4 тис. одиниць виробів, з яких: 
12641 протезно-ортопедичних виробів, 767 крісел-колісних , 1623 одиниць 
засобів малої механізації - палиці, милиці, ходунки та 228 одиниць 
спеціальних засобів для орієнтування та спілкування.

Також, в якості засобу реабілітації забезпечено спецавтотранспортом 
членів сімей померлих осіб з інвалідністю, якими викуплено 17 автомобілів 
отриманих за кошти державного бюджету, передано у власність 
гуманітарних автомобілів після смерті осіб з інвалідністю -  16, передано у 
власність особам з інвалідністю після 10-ти років експлуатації гуманітарних 
автомобілів -  53, державних автомобілів -  18.

В області діє Комплексна цільова програма соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 37 
сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2016 року №750, яка 
спрямована на підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених 
верств населення шляхом їх соціальної підтримки, шадання якісних
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соціальних послуг, створення безбар’єрного середовища для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення; здійснення 
конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного 
громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки 
незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва з органами 
виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість.

З метою активізації культурно-дозвіллевої сфери життя людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю у березні 2019 році створено ініціативну 
групу людей похилого віку області, з якою проведено «круглий» стіл на 
тему: «Активне довголіття як вимога часу», виготовлено і поширено серед 
населення соціально спрямований відеоролик щодо здорового старіння та 
активного довголіття, взаємної відповідальності поколінь та формування 
позитивного ставлення до похилого та старечого віку.

У звітному періоді продовжено реалізацію інноваційного престиж- 
проекту «Від пасивності до пасіонарності» у Могилів-Подільському, 
Ямпільському, Літинському, Погребищенському, Томашпільському районах 
та Тульчинській ОТГ, в рамках якого проведено «круглі» столи з людьми 
старшого віку у Томашпільському, Літинському та Погребищенському 
районах. В рамках проекту у липні в Ямпільському районі проведено літню 
методичну школу для учасників та волонтерів проекту, в якій взяло участь 50 
осіб.

У квітні для резидентів Тиврівського будинку-інтернату геріатричного 
профілю та мешканців відділення стаціонарного догляду Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Тиврівського району проведено навчально-розважальні заходи в рамках 
програми «Активне довголіття».

У травні проведено дводенний Обласний форум для людей старшого 
віку «55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області та 
спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН-СИНДРОМ» 
організовано фотопроект «Я хочу! Я мрію! Я буду!».

Спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» 
у 2019 році проведено:

у червні - інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь 
ЗО осіб - мешканці Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку та пенсіонери, які проживають у Вінницькому та 
Калинівському районах; - для резидентів цього пансіонату, Обласного 
центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального 
обслуговування Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської 
об’єднаної територіальної громади організовано та проведено тематичну 
поїздку до Національного дендрологічного парку «Софіївка»;

у липні - Ярмарок активностей для осіб г сійного та 
передпенсійного віку, в якій взяло участь 70 осіб старії р віку, які
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проживають у Погребищенському, Тростянецькому та Оратівському 
районах;

- у серпні - заходи з активного дозвілля у Подільському зоопарку, в 
якому взяли участь 60 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які 
проживають в Обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого 
віку, Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень, Тиврівському будинку-інтернаті 
геріатричного профілю, Літинському та Жмеринському районах;

у вересні -  тематичну поїздку до Браїлівського жіночого монастиря 
та екскурсію до Садиби фон Мекків, в якій взяли участь 95 людей похилого 
віку та осіб з інвалідністю, які проживають у Обласному пансіонаті для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, у Вінницькому, 
Калинівському, Літинському, Шаргородському, Барському, Піщанському та 
Чечельницькому районах.

У липні 2019 року спільно з громадською організацію молоді з 
обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» проведено інклюзивний 
наметовий табір «Школа самостійного життя», в якому взяли участь 30 осіб.

У травні та червні поточного року, за підтримки облдержадміністрації, 
Вінницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації 
«Українська спілка інвалідів - УСІ» проведено спортивні змагання з футболу 
та легкої атлетики для дітей та молоді з порушеннями ментального розвитку 
"Спеціальна Олімпіада".

У поточному році проведено:
- семінар-нараду «Механізми визначення потреб населення у 

соціальних послугах. Аналіз та оцінка соціальних потреб населення», в якій 
взяли участь 120 осіб, в тому числі представники об’єднаних територіальних 
громад;

- воркшоп «Організація роботи з людьми з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної реабілітації для 
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;

- спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» 
тренінгові навчання «Сучасні практики роботи з літніми людьми. 
Попередження емоційному та професійному вигоранню» для працівників 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Літинського району та м. Хмільник.

З метою підвищення рівня професійних здібностей працівників 
закладів соціальної сфери та запровадження курсів з основ догляду за 
особами, які потребують сторонньої допомоги, на базі Обласного пансіонату 
для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у червні організовано та 
проведено практичний семінар-навчання «Основи довготривалого догляду за 
людьми літнього віку» для молодшого медичного персоналу та соціальних 
працівників (робітників).

Здійснено супровід укомплектування персональними комп’ютерами 
робочих місць 5 працівників структурних підрозділів з питань соціального 
захисту, служб у справах дітей, фахівців із соціальної, роботи Барської,
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Дашівської, Мельниківської, Райгородської, Якушинецької об’єднаних 
територіальних громад області відповідно до наказу Міністерства соціальної 
політики України від 20.07.2018 №1051 «Про надання об’єднаним 
територіальним громадам технічної підтримки щодо виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» в межах проекту 
Світового Банку та Міністерства соціальної політики України «Модернізація 
системи соціальної підтримки населення України» та заходу «Удосконалення 
адміністрування виплат і послуг».

Для 21 об’єднаних територіальних громад (Барська, Дашівська, 
Мельниківська, Райгородська, Якушинецька, Вороновицька, Жданівська, 
Тростянецька, Шпиківська, Ковалівська, Томашпільська, Гніванська, 
Сокикринецька, Лука-Мелешківська, Джулинська, Бабчинецька, 
Ситковецька, Мурафська, Іванівська, Шляхівська, Іллінецька) проведено 
серію семінарів-навчань «Обговорення діяльності об’єднаної територіальної 
громади щодо соціальної підтримки населення та питань реалізації Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю».

З метою обміну досвідом з питань організації надання соціальних 
послуг мешканцям ОТГ і захисту прав населення та дітей в поточному році 
обласною державною адміністрацією проведено ряд робочих зустрічей:

- у серпні у Жданівській ОТГ з представниками Жданівської сільської 
ради, Радницею Мінсоцполітики з питань ВПО та представниками 
громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями 
“Гармонія” та ін.;

- у вересні у Гніванській ОТГ проведено семінар-навчання на тему 
«Виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту дітей. 
Застосування конфліктно- чутливого підходу до діяльності та при прийнятті 
рішень у соціальній роботі»;

- у жовтні - з головою Студенянської ОТГ та здійснено моніторинг з 
відвідуванням суб’єкта впровадження в дослідно-промислову експлуатацію 
програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна 
громада» щодо надання адміністративних послуг соціального характеру 
мешканцям ОТГ.

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ. Станом на 01.10.2019 в області проживає 15024 
багатодітних сімей, в яких виховується 50822 дітей.

У 2019 році 29 жінкам з 18 районів присвоєно почесне звання України 
«Мати-героїня», видано 3271 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 8252 - 
дитини з багатодітної сім’ї. ,

Проведено Обласні свята «Моя сім’я -  моя гордість» до Міжнародного 
дня сім’ї та «Дитинство -  країна мрій» до Дня захисту дітей, якими охоплено 
2500 дітей з сімей пільгових категорій. N у \
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Вперше проведено Обласний форум татусів, для тат, які самостійно 
виховують троє та більше дітей та Дебатну студію для студентської молоді 
до Дня родини.

У Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та 
перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок 
коштів обласного бюджету, протягом 9 місяців 2019 року перебували 26 
жінок та 52 дітей, яким надано 806 різних видів послуг.

П’ятьма мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги, які 
функціонують на території області, допомогу надано 1575 особам.

Організовано та проведено навчання для членів міжвідомчої ради з 
питань запобігання та протидії домашньому насильству Барської, 
Козятинської, Погребищенської, Томашпільської райдержадміністрацій та 
м.Козятин.

На телефонну «Лінію довіри» з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі 
(0 800 75 04 75), що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, 
протягом 9 місяців 2019 року за допомогою звернулися 2193 особи (з них - 
691 чоловік та 1502 жінки), яким надано інформаційно-консультативні 
послуги.

Для відповідальних 120 осіб фахівців та громадських активістів 
Барської, Вороновицької, Калинівської, Новогребельської, Гніванської, 
Росошанської об’єднаних територіальних громадах спільно з громадською 
організацією ВОПО «Джерело надії» проведено 6 навчальних тренінгів 
«Торгівля людьми: проблема, правила безпеки, допомога постраждалим».

Протягом 9 місяців 2019 року ідентифіковано 13 осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми, з яких 7 особам встановлено відповідний статус.

НАДАННЯ ПОСЛУГ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
ДІТЯМ. На базі закладів середньої загальної освіти працювало 225 таборів з 
денним перебуванням, в яких відпочило 21190 дітей, та 15 позаміських 
закладів оздоровлення та відпочинку, які надали оздоровчі та відпочинкові 
послуги 8687 дітям. За кошти обласного бюджету послугами з оздоровлення 
та відпочинку забезпечено 1146 дітей, а саме: до дитячого табору АІСТ 
(с.Приморське Одеської обл.) на відпочинок направлено 580 дітей пільгових 
категорій; до дитячого табору «Колос» (м. Вінниця) - 300 осіб, до дитячого 
табору санаторного типу «Подільський Артек» (Тульчинський р-н, 
с.Заозерне) - 260 осіб, до дитячого табору «Маяк» (Тиврівський р-н, 
с.Селище) -  6 осіб. Оздоровчими послугами забезпечено дітей, які 
перебували у комунальних закладах «Вінницький обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей» (22 особи) та «Жмеринський обласний 
соціальний гуртожиток» (18 осіб). \

В УДЦ «Молода гвардія» за 9 місяців направлено 365 дітей, в МДЦ 
«Артек» -  375 дітей.
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ І 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, ФОРМУВАННЯ 
ПАТРІОТА І ГРОМАДЯНИНА. За 10 місяців 2019 року на виконання 
Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 
грудня 2018 року, реалізовано 49 проектів та заходів на загальну суму 1,55 
млн. грн., заходами якої охоплено близько 14,5 тис. осіб.

Для фінансування проектів та заходів в рамках Обласної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2017 -  2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2016 року №224 (зі змінами), на 2019 рік виділено 
1,2 млн. грн. За 10 місяців проведено 20 проектів та заходів на загальну суму 
840,14 тис. грн, а також продовжується реалізація довгострокових проектів. 
Загалом протягом звітного періоду безпосередньо та опосередковано 
охоплено близько 6 тис. осіб.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. За січень-вересень 2019 року 
надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з 
усіх джерел фінансування, за оперативними даними, склали 11305,7 млн. грн.
і, в порівнянні з січнем-вереснем 2018 року, збільшились на 19,2% або на 
1821,6 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається 
дотаційним регіоном. Станом на 1 жовтня 2019 року забезпеченість власними 
коштами на виплату пенсій складає 41,9% і, в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року, зменшилась на 1,2 в. п.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у 
Вінницькій області за січень-вересень 2019 року склали 11307,5 млн. грн., що 
майже на 19,3% або на 1827,9 млн. грн. більше ніж за січень-вересень 2018 
року.

Станом на 01.10.2019 року в області фактично отримують пенсії 
440367 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2423,55 грн., у 
порівнянні з 01.10.2018 року зріс на 363,95 грн. або на 17,7%).

Крім того, станом на 01.10.2019 року в області отримують пенсії 21707 
військовослужбовців. На звітну дату середньомісячний розмір пенсії 
військовослужбовця складав 4661,69 грн. і, в порівнянні з його рівнем станом 
на 01.10.2018 року, зріс на 15,7% або на 632,2 грн..
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Динаміка зростання розміру пенсій у Вінницькій області (з 
урахуванням пенсій військовослужбовців), грн.

01.01.2016 р. 01.01.2017 р. 01.01.2018 р. 01.01.2019 р. 01.10.2019р.

2083,0
1645,9

2233,48

'Ш

1505,4

2529,69

РЕФОРМА ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Одним з 
основних напрямків роботи залишається забезпечення доступу кожної 
дитини до дошкільної освіти.

За оперативними даними, функціонує 785 закладів дошкільної освіти (в 
тому числі 148 навчально-виховних комплексів) та 24 інших закладів освіти, 
що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 
53,1 тис. дітей. Охоплення дітей дошкільного віку від трьох до шести (семи) 
років закладами дошкільної освіти становить 86,4%, а різними формами 
дошкільної освіти - 95,4%).

Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 
місць становить 104 особи.

За 9 місяців 2019 року в області відкрито 2 заклади дошкільної освіти 
та 2 групи у функціонуючих закладах. Загалом створено 84 додаткових місця.

Крім того, 15 жовтня 2019 р. після реконструкції відкрито заклад 
дошкільної освіти в с.Зарванці, Якушинецької ОТГ на 75 місць.

Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 771 заклад, у яких 
навчається 164,5 тис. учнів (на 2,8 тис. більше, ніж в минулому році).

В об’єднаних територіальних громадах створено 18 опорних шкіл, у 
районах -  30. Всього створено 48 опорних закладів з 70 філіями, з 
підвезенням 3784 учнів із сусідніх сіл.

Розроблено плани оптимізації закладів освіти. Мережа опорних шкіл 
узгоджується відповідно до формування добровільних територіальних 
громад, проводиться робота щодо створення опорних шкіл в решті ОТГ.

У 2019 році у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 
15066 осіб. \

За результатами ЗНО Вінницька\>область в Україні посіла з історії 
України -  6 місце, з української мови -М7,з математики - 14, з англійської
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Всього в області нараховується 7101 випускник 11 класів та 14146 - 9 
класів. Із 721 претендента на нагородження золотими і срібними медалями 
отримали відзнаки за особливі досягнення у навчанні 492 випускники 11 
класів, а це 68% від загальної кількості. Серед випускників 9-х класів 
свідоцтва з відзнакою отримали 938 учнів, а це 94% від загальної кількості 
претендентів.

Більше 4 тис. учнів Вінниччини взяли участь у різних конкурсах, 
олімпіадах, турнірах обласного та Всеукраїнського рівнів.

В повному обсязі забезпечено фінансування III (обласного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 навчальних предметів, на що з 
обласного бюджету було виділено 673,7 тис. грн. Це дозволило залучити до 
його проведення 1943 учні з усієї області, що на 115 учнів більше, в 
порівнянні з минулим роком, з них 932 учні стали призерами, в тому числі: 
134 - вибороли дипломи першого ступеня, 284 -  другого та 514 -  третього.

Вінниччину у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
представляло 19 учнівських команд. Протягом квітня-травня 2019 року 71 
переможець III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь у IV 
етапі, здобуто 33 перемоги, що на 5 більше в порівнянні з минулим роком. За 
підсумками IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2 учнів здобули 
дипломи І ступеня, 4 -  II ступеня та 27-ІІІ ступеня.

Переможцями III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт Малої академії наук стали 10 учнів з області.

За підсумками проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
конкурсів, змагань. 22 Травня 2019 р. проведено обласне свято-зустріч з 
обдарованою молоддю «Таланти Поділля-2019», на якому вручено 729 
премій на суму 700 тис. грн. (403 учні, 326 учителів).

До Всеукраїнського експерименту по реалізації нового Державного 
стандарту початкової загальної освіти включено 4 школи області та 8 шкіл 
(10 класів) -  до обласного.

На базі Комунального вищого навчального закладу «Вінницька 
академія неперервної освіти» проведено навчання для вчителів початкових 
класів області (1111 осіб) та вчителів англійської мови (920 осіб).

У 2019 році в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) області 
функціонує 624 котельні, в тому числі:

- на твердому паливі -  443
- на природному газі -181.
У 2019 році планувалось перевести 4 котельні на альтернативні види 

палива, а саме: Чернятська ЗОНІ І-ІІІ ст. (Джулинська ОТГ), ЗОШ І-ІІ ст. -  
ДНЗ с. Заливанщина (Калинівськцй район), Гопчинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
(Погребищенський район), Раківськ^а ЗОШ І-ІІ ст. (Томашпільська ОТГ) на 
загальну суму 2,9 млн. грн.. Роботи не проводились через відсутність 
фінансування. Ч
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У закладах загальної середньої освіти області нараховується 12 
котелень, які знаходять у підвальних приміщеннях.

У 2019 році планувалось вивести з підвальних приміщень 6 котелень на 
суму 10,27 млн. грн., завершуються роботи:

Борщагівська ЗОШ (Погребищенський район) - триває оформлення 
дозвільних документів);

Одайська ЗОШ І-ІІ ст. (Тульчинська ОТГ) - пусконалагодження 
системи, оформлення дозвільних документів).

Станом на 10 жовтня 2019 року на підготовку матеріально-технічної 
бази закладів освіти області у 2019 році з різних джерел фінансування 
освоєно -  160,5 млн грн.: державний бюджет -  104,0 млн. грн., місцевий 
бюджет -  56,5 млн. грн..

У 2019 році на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 
інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів передбачена субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у розмірі
43,3 млн. грн, яка розподілена між обласним бюджетом, бюджетами міст 
обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних 
територіальних громад розпорядженням облдержадміністрації від 21.03.2019 
№212 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік».

Станом на 09 жовтня 2019 р. профінансовано коштів субвенції 43,3 
млн. грн., освоєно -  32,6 млн. грн (74,4% від передбаченого).

З місцевих бюджетів на умовах співфінансування передбачено -  15,0 
млн. грн, освоєно -  10,1 млн. грн (66,9%).

Також, додатково залучено й інші кошти (спонсорські, залишки 
освітньої субвенції 2018 року, інші) в сумі 5,534 млн. грн.

У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
03.04.2019 року №319 на придбання шкільних автобусів на умовах 
співфінансування виділено 16,5 млн. грн. У 2019 році придбано 5 шкільних 
автобусів у Іллінецьку, Шпиківську, Оратівську, Жданівську ОТГ, 
Козятинський район за кошти різних джерел фінансування на суму 9,1 млн. 
грн, а саме:

- кошти освітньої субвенції -  5,155 млн. грн.
- кошти місцевих бюджетів -  3,931 млн. грн.
Конкурсні торги тривають.
Завершено капітальний ремонт спального корпусу Брацлавського НВК: 

ДНЗ ЗОШ -  інтернат І-ІІІ ст. -  гімназія (утеплено стіни, перекриття та дах). - 
освоєно -  3,55 млн. грн. На стадії завершення капітальний ремонт 
приміщення їдальні у Мурованокуриловецькій санаторній ЗОШ-інтернат І-ІІІ 
ст. (заміна плитки на стінах та підлозі, фарбування стелі, облаштування 
вентиляції) -  450,0 тис. грн. Станом на 09 жовтнях 2019 року підписано 
договір на утеплення та облицювання фасаду \\ спального корпусу 
Ситковецької спеціальної школи-інтернат. (\ А
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Забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти 
становить 95% до потреби.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Протягом 9 
місяців 2019 року у Вінницькій області зареєстровано сталу динаміку 
коефіцієнтів народжуваності (на рівні 6,0%) та загальної смертності (в межах 
12,1%).

Аналіз показників захворюваності населення області свідчить про її 
стабілізацію. За 9 місяців 2019 року порівняно з 2018 роком рівень загальної 
захворюваності склав 16125,3 проти 16124,8 на 10 тис населення області.

Первинна захворюваність населення реєструється на рівні 4521,9 на 10 
тис. населення, що загалом відповідає рівню 2018 року -  4527,3 на 10 тис. 
населення.

Зареєстрована захворюваність на туберкульоз за 9 місяців 2019 року 
становить 32,7 на 100 тисяч населення проти 31,1 на 100 тисяч населення за 
аналогічний період 2018 року.

Захворюваність злоякісними новоутвореннями за 9 місяців 2019 року 
становить 262,2 на 100 тисяч населення проти 267,5 у відповідному періоді
2018 року.

Станом на 1 жовтня п.р. під медичним наглядом перебувають 2921 
ВІЛ-інфікованих осіб, в тому числі -  1344 осіб з приводу захворювання на 
СНІД, протягом 9 місяців 2019 року вперше встановлено діагноз ВІЛ- 
інфекція 245 особам, діагноз СНІД - 146 особам.

В області функціонує 53 заклади первинної медико-санітарної 
допомоги, до складу яких входять 309 лікарських амбулаторій, 733 
фельдшерсько -  акушерський пункти. Медичну допомогу населенню 
надають 48 закладів охорони здоров'я вторинного рівня та 36 закладів 
третинного рівня.

Для надання медичної допомоги населенню області закладам охорони 
здоров’я, які фінансуються з місцевих бюджетів, затверджено на 2019 рік 
штатну чисельність працівників в кількості 32218,0 посад, в т. ч. лікарів -  
6379,0, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - 13006,0, 
молодшого персоналу — 5859,0 та іншого персоналу -  6699,0 посад.

За оперативними даними, загальний ліжковий фонд на 01 жовтня 2019 
року складає 9 935 ліжок. Забезпеченість ліжками по області становить 63,3 
на 10 тисяч населення.

З метою оптимізації діяльності стаціонарного сектору з початку року 
скорочено 68 ліжок цілодобового перебування. Основні показники 
використання потужностей ліжкового фонду перебувають в межах 
нормативу та минулорічних. Середній термін лікування скоротився з 10,1 до
9,7 днів, обіг ліжка перебуває в межах 2М , робота ліжка становить 211,2 
проти 219,9 днів за аналогічний період 2018 доку.

На виконання Закону України «ПроЛдержавні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» в області усі заклади первинної 
медичної допомоги на 100% підключилися до електронної системи охорони
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здоров’я, усі лікарі первинного рівня надання медичної допомоги 
зареєстровані в “еНеаШі”.

Станом на 04 жовтня 2019 року в електронну систему надійшло 1 274 
093 декларації. В області підписанням декларацій охоплено 81,2% населення, 
що становить І рейтингове місце по Україні.

Імплементація програми Президента України «Медична реформа для 
сільської місцевості». Усі 53 заклади охорони здоров’я первинного рівня 
надання медичної допомоги працюють 100% як комунальні неприбуткові 
підприємства.

58 закладів первинної медичної допомоги (53 комунальних 
неприбуткових підприємства та 5 приватних закладів) підписали договори з 
Національною службою здоров’я України.

З метою реалізації Закону України «Про підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування у сільській місцевості» заплановано 
будівництво 15 амбулаторій. Відкрито Жданівську амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини у с. Війтівці, Хмільницького району та 
Гальджібіївську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, 
Ямпільського району.

Загалом на будівництво 15 амбулаторій заплановано 142,68 млн. грн, 
освоєно -  96,54 млн. грн.

Закуплено 15 спеціалізованих легкових автомобілів для 
новозбудованих амбулаторій на суму 7,5 млн. грн. за рахунок коштів з 
державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів 733,30 тис. 
грн.

На покращення матеріально-технічної бази закладів первинного рівня 
витрачено 8,1 млн. грн.

Відповідно до Постанови КМ України від 30 листопада 2016 року 
№932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», 
розпорядження КМ України від 20.12.2017 року №953 «Про затвердження 
переліку та складу госпітальних округів Вінницької області» на Вінниччині 
створено 4 госпітальні округи: Північний, Південний, Східний, Західний.

На даний час в області створено Госпітальні Ради чотирьох 
госпітальних округів. Проводяться засідання Госпітальних Рад з детальним 
вивченням стану вторинної медичної допомоги в межах госпітальних округів 
з подальшими розробкою та затвердженням Перспективних планів розвитку 
госпітальних округів терміном на 3-5 років.

На вторинному рівні відбувається процес подальшої модернізації 
центральних районних лікарень та покращення їх матеріально-технічної 
бази.

Забезпечені автоматизованими робочими місцями та медичними 
інформаційними системами на вторинному рівні складає 95%).

Успішно реалізується субпроект Світового Банку «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької області, наплавлена на покращення
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медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». 
Продовжується будівництво 3-4 поверху будівлі кардіохірургічного центру.

Всього виконано 1622 інтервенційних втручань, в т.ч. планових 
коронарографій 494; ургентних операцій стентувань коронарних судин 339.

У новій операційній, створеній та оснащеній медичним обладнанням за 
кошти регіонального субпроекту, протягом звітного періоду здійснено 134 
оперативних втручання, з них 36 - на відкритому серцю.

На вторинному рівні надання медичної допомоги виконано ремонтних 
робіт на суму 29,3 млн. грн.

За останні роки кількість закладів обласного підпорядкування 
зменшилась з 40 до 36.

Вінницькою обласною Радою перетворено у комунальні некомерційні 
підприємства 32 заклади третинного рівня.

На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в 
області сформована мережа екстреної медичної допомоги в єдину систему. 
Створено комунальну установу «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»», яка забезпечує на території області організацію та надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних 
станах в повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

Надання екстреної медичної допомоги здійснюється 8 станціями 
екстреної медичної допомоги, в структуру яких входять ЗО відділень 
екстреної медичної допомоги Також, функціонують 18 пунктів постійного 
базування та 9 пунктів тимчасового базування бригад екстреної медичної 
допомоги.

Протягом 2019 року централізовано отримано 2 санітарних автомобіля 
класу В на загальну суму 4,2 млн. грн. За кошти обласного бюджету 
закуплено 2 дефібрилятори на суму 560,0 тис. грн. та 20 пульсоксиметрів на 
суму 29,7 тис. грн. Проводиться процедура закупівель 86 санітарних 
автомобілів класу В, С на загальну суму 220,0 млн. грн.

Постійно удосконалюється робота з програмно-апаратним комплексом 
«ERIM-ІОЗ», який забезпечує функціонування центральної оперативної 
диспетчерської, алгоритму приймання викликів, взаємодії працівників 
центральної оперативної диспетчерської між собою, з виїзними бригадами, 
диспетчерами відділень, а також роботи з комп’ютерами та технічними 
засобами оперативного зв’язку. Розпочато роботи по організації обміну 
даними з медико-інформаційними системами МОЗ та інших закладів охорони 
здоров’я області.

ІТ-рішення, впроваджене у закладі, стало переможцем конкурсу, який 
щорічно проводиться в США Всесвітньою Коаліцією управління робочим 
процесом (WfMC) в категорії «ЗА \ВИНЯТКОВУ КОРИСТЬ У БІЗНЕС 
ІННОВАЦІЯХ». Основною платформою рішення є система ERIM 
(EMERGENCY INCIDENT CASE MANAGEMENT) розроблена компанією 
Eccentex. Вона дозволяє знаходити н^й;шижчу вільну бригаду або кілька
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вільних бригад за допомогою ОР8-трекерів, якими обладнані всі машини 
екстреної медичної допомоги; передавати дані виклику на виконання 
бригадам; контролювати хід роботи бригад; передавати дані хворого в 
стаціонар, передавати і приймати дані на планшети лікарів в машині 
екстреної медичної допомоги.

Це перший випадок, коли український проект став фіналістом 
зазначеного конкурсу.

На впровадження програми «Поліклініка без черг» та ІТ технологій в 
закладах третинного рівня з обласного бюджету виділено 5,3 млн. грн., за 
рахунок яких закуплено 94 ліцензійні програмні забезпечення «Доктор 
Елекс», проведено оптичну мережу та навчання медичного персоналу, 
закуплена система управління потоком пацієнтів. В результаті створено 73 
робочих місць. Повністю готові поліклініки цих закладів для обміну даними з 
вторинним та первинними рівнями області та з закладами м. Вінниці.

На покращення матеріально-технічної бази закладів III рівня витрачено
36,7 млн. грн. (відкриття відділення хіміорезистентного туберкульозу 
обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання 
«Фтизіатрія» загальна вартість виконаних робіт становить 13,2 млн. грн; 
відділення екстреної та невідкладної допомоги ВОДКЛ -  16,8 млн. грн.; 
продовжується реконструкція корпусів ВОКЛ ім. М.І. Пирогова, на що 
виділено 3,5 млн. грн. з обласного бюджету та 19,98 млн. грн. з ДФРР).

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. На первинному обліку служб у 
справах дітей перебуває 2314 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з них 1623 дитини перебуває під опікою, піклуванням громадян, 
531 -  в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 97 -  в 
інтернатних закладах всіх форм підпорядкування, 1 -  виховується в закладах, 
створених благодійними та громадськими організаціями, 20 -  навчаються в 
вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах різних рівнів 
акредитації, 41 -  в тимчасових формах влаштування (23 - в сім’ях родичів, 
знайомих, 16 - центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 2 - інше).

В області 93,1 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, охоплено сімейними формами виховання, що на 0,6% більше в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На даний час в області функціонує 55 дитячих будинків сімейного типу 
та 133 прийомних сім’ї, в яких на вихованні перебуває 615 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

З початку 2019 року в області створено 5 прийомних сімей. До дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштов цітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01 жовтня 2019 року в області усиновл* итини-сироти
та дитини, позбавлених батьківського піклування.
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Батькам вихователям та прийомним батькам призначено державну 
соціальну допомогу за принципом «Гроші ходять за дитиною» на суму 28,0 
млн. грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року в закладах інституційного виховання та 
догляду всіх форм підпорядкування виховується 97 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

З метою популяризації та підтримки національного усиновлення, 
пріоритетності права кожної дитини на сімейне виховання, акцентування 
уваги громадськості щодо пропагування сімейних форм виховання, 
враховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної 
дитини на виховання в сім’ї, в області 25 вересня 2019 року було проведено 
VIII форум усиновлювачів з нагоди Дня усиновлення.

Станом на 01 жовтня 2019 року на обліках усиновлених дітей, нагляд за 
умовами проживання та виховання яких здійснюють служби у справах дітей 
райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, перебуває 736 
дітей. Протягом звітного періоду здійснено нагляд та складено звіти щодо 
умов проживання та виховання 181 усиновленої дитини.

На особливому контролі знаходиться питання забезпечення реалізації 
права на виховання у сім’ї дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із районів проведення 
антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Так, в області перебуває 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які внутрішньо переміщені із зони АТО/ООС та 
тимчасово окупованої території. Діти виховуються в сімейних формах 
виховання, а саме: в 4 прийомних сім’ях виховується 6 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з числа внутрішньо переміщених осіб 
та проживають в с. Слобода Дашковецька (Вінницький район), в м. 
Хмільник, в м. Погребище та в с. Шпиків (Тульчинський район).

Під опікою/піклуванням перебуває 9 дітей в 9 сім’ях громадян, які 
переселились з Донецької, Луганської областей та АР Крим. На даний час 
зазначені сім’ї проживають у Козятинському, Могилів-Подільському, 
Мурованокуриловецькому, Немирівському, Погребищенському районах, в 
містах Вінниця та Жмеринка.

Станом на 01 жовтня 2019 року надано статус дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 160 дітям та розглядаються 
182 заяви щодо надання зазначеного статусу.

Однією з форм соціальної адаптації дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, є їх соціально-психологічної реабілітація у 
Вінницькому та Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної 
реабілітації дітей.

Станом на 01 жовтня 2019 у даних закладах перебувало 107 дітей. За 
вказаний період повернуто до біологічних сімей 14 дітей, 23 дитини 
влаштовано до сімейних форм виховання та ^\дітей усиновлено.

В районах та містах області діють програми та реалізуються заходи 
щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітеиК позбавлених батьківського
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піклування, осіб з їх числа, та захисту житлових, майнових інтересів дітей, 
обсяг фінансування яких на 2019 рік складає 11 559,5 тис. гривень.

Зокрема, в Чечельницькому районі для особи з числа дітей-сиріт за 
кошти районного бюджету придбано житловий будинок вартістю 100 тис. 
грн.

Протягом 2019 року 4 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського 
піклування, отримали житло. Станом на 1 жовтня 2019 року на обліку 
знаходилося 5527 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в 
яких виховується 12225 дітей. 855 сімей (2077 дітей) даної категорії охоплено 
соціальним супроводом.

Крім того, надавалися послуги консультування, соціальної 
профілактики, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, 
представництва інтересів тощо. Серед сімей зазначеної категорії послугами 
охоплено 558 сімей (1206 дітей), в яких існує ризик соціального сирітства 
через ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, жорстоке 
поводження з дитиною, цілодобове перебування дітей у закладах 
інституційного догляду тощо.

За результатами роботи 75 дітей повернуто до 49 сімей із закладів 
державного утримання, попереджено відібрання 1095 дітей із 493 родин, у 2 
сім’ях батьків поновлено у батьківських прав стосовно 6 дітей; до 2 сімей 
повернуто 4 дитини, попередньо відібраних у батьків без позбавлення їх 
батьківських прав.

Протягом 2019 року забезпечено соціальним супроводом 138 
прийомних сімей та 56 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 
639 прийомних дітей та дітей-вихованців.

Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини забезпечує 
тимчасове проживання жінок на сьомому -  дев’ятому місяці вагітності та 
матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню батьківських 
обов’язків. Протягом звітного періоду у закладі перебувало 43 особи, з них 
16 жінок та 27 дітей.

Жмеринським обласним соціальним гуртожитком забезпечено надання 
притулку 6 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та 
особам з їх числа.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ. Мережа закладів культури області 
становить 2106 установ, з них 15 - обласного підпорядкування.

Діяльність галузі забезпечували 6,8 тис. працівників, в т. ч. 1,2 тис. - в 
закладах культури і мистецтв обласного підпорядкування.

У 2019 році першим робочим місцем забезпечено 154 випускника 
обласних вищих мистецьких навчальних закладів, що складає 98%.

Заклади культури клубного типу у звітному періоді залишалися 
центрами організації дозвілля та творчого Хдрозвитку мешканців 
територіальних громад. В них працювали понад 6,4 тис. клубних формувань, 
5 тис. колективів художньої самодіяльності, до участі^яких залучено 70 тис.
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аматорів сцени. Почесне звання «народний (зразковий) аматорський» мають 
469 колективів, з яких 4 - присвоєно у 2019 році.

В поточному році реалізовано 150 культурно-мистецьких проектів, 
серед яких: 13 міжнародних, 11 всеукраїнських, 75 обласних та 22 
регіональних і районних. Кількість відвідувачів вищезазначених заходів 
становить понад 500 тис. жителів та гостей області. До участі в них залучено 
понад 1250 кращих творчих колективів і 350 окремих виконавців.

Увагу митців з України та багатьох країн Європи привернули 
міжнародні фестивалі ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк, народної 
хореографії «Барвінкове кружало», хорового співу ім. В.Іжевського «Над 
Собом пісня дзвінко лине», Vinnytsia Jazz Fest та мистецький пленер 
«Кращий художник/The best artist».

У червні поточного року в м. Тульчині проведено І фестиваль «KIDS 
OPERAFEST TULCHYN», аналогів якому немає в Європі та III Міжнародний 
фестиваль «OPERAFEST TULCHYN», які відвідали майже 70 тис. глядачів, в 
т.ч. понад 17 тис. дітей.

Впродовж 9 місяців 2019 року реалізовано низку всеукраїнських 
заходів, що вже стали традиційними: свята сатири і гумору ім. 
С. Руданського, народного мистецтва «Великодня писанка», молодіжний 
етно-фестиваль «Калинові мости», конкурси учнів мистецьких навчальних 
закладів «Юний концертмейстер», «Об’єднаймося ж, брати мої», «Червона 
рута», пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг».

Серед обласних заходів варто відзначити фестивалі народної творчості 
«Різдвяне диво», «Українська родина -  душі берегиня», ромської культури 
«Девлеса, ромале!», авторської пісні «Вклонімось матері», свята фольклору 
ім. Г. Танцюри, «Кроковеє колесо» ім. К. Широцького, духової музики 
«Сурми Поділля», «Скарби «Поділля» та інші.

З метою стимулювання культурного регіонального розвитку та 
промоції культурної спадщини малих територій, впровадження кластерних 
моделей розвитку культури в громадах в умовах децентралізації на території 
історико-культурного заповідника «Буша» (с. Буша, Ямпільського району) 
відбулась презентація мистецького проекту «Шляхами тканої Буші», який 
став одним із переможців конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі 
міста -  великі враження», започаткованого Міністерством культури України. 
В рамках проекту відкрито пам’ятний знак «Без кореня -  нескорені» та 
інтерактивний Музей ткацтва.

Протягом 9 місяців 2019 року колективами обласних академічних 
театрів здійснено показ 472 вистави, що на 48 більше аналогічного періоду
2018 року. Глядацька аудиторія театрів склала майже 81 тис. глядачів, з них 
20 тис. дітей та молоді. Доходи від продажу квитків та інших платних послуг 
складають 2,9 млн. грн..

За звітний період обласною філармонією проведеко 266 концертів, що 
на 67 заходів більше в порівняні з аналогічним періодом 2018 року. 
Концертні програми філармонії відвідали більше 68 глядачів, з яких
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майже 2 тис. -  пільгових категорій. Валовий дохід від концертної діяльності 
становить 1,9 млн. грн., що на 45% більше 1 півріччя 2018 року. Протягом 
звітного періоду циклом концертів в районах області реалізовувався 
мистецький проект до 75-річчя створення ансамблю пісні і танцю «Поділля».

У 2019 році мистецьку освіту здобували 11071 учнів, що становить 
13%о від загальної кількості учнів шкільного віку в області, з них 2223 учня 
навчались в сільських мистецьких школах. Порівняно з 2018 роком 
чисельність учнів, які отримували освітні послуги в мистецьких закладах 
освіти збільшилась на 578 осіб (5,5%), в т. ч. на селі - 76 осіб (3,5%).

Протягом поточного року 44 студенти Вінницького коледжу культури і 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича стали переможцями та лауреатами 18 
фестивалів професійної майстерності, з яких 8 міжнародних, 10 
всеукраїнських, 2 регіональних.

Бібліотечна мережа області складає 921 заклад, в т. ч. 822 на селі, що 
становить 89%о від загальної чисельності бібліотек області. Бібліотечний 
фонд налічує 12,3 млн. примірників.

За 9 місяців поточного року до книгозбірень надійшло 43 тис. 
примірників видань на суму 2,7 млн. грн., в т. ч. більше 15 тис. з них 
придбано за кошти місцевих громад. Здійснено передплату періодичних 
видань на II півріччя 2019 року на суму 1,6 млн. грн..

Станом на 01 жовтня 2019 р. комп’ютеризовано 442 бібліотеки (48%), в 
т.ч. 354 (43%о) з них у сільській місцевості. У 2019 році придбано 23 
комп’ютери та здійснювались відповідні заходи з комп’ютеризації бібліотек 
в Бершадському, Гайсинському, Літинському, Мурованокуриловецькому, 
Немирівському, Тростянецькому, Чечельницькому та Шаргородському 
районах.

Впродовж 9 місяців поточного року працівниками музеїв області 
створено 535 виставок, проведено 6,5 тис. екскурсій, які відвідали майже 480 
тис. осіб. До основного фонду музеїв надійшло понад 4,3 тис. одиниць 
збереження, що на 345 більше у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року.

Важливими подіями для обласного краєзнавчого музею стали участь у 
виставці «Українське коло» в Українському Музеї м. Нью-Йорк (США) з 
нагоди відзначення 100-річчя визвольних змагань 1917-1921 років та 
організація VI обласного фестивалю-конкурсу музейних міні-експозицій «їх 
іменами славиться наш край» за участю 25 музеїв області.

Продовжується модернізація історико-меморіального комплексу 
пам’яті жертв нацизму «Вервольф». Встановлено схему-макет «Ставка 
«Вервольф» 1942-1944 рр.», розпочато роботи з впровадження технологій 
доповненої та віртуальної реальності, а також створення туристичних 
локацій, здійснено другий етап приповерхневих досліджень території на 
предмет виявлення підземних пустот (польові дослідження).

У червні-липні 2019 року археологічною експедицією Інституту 
археології НАН України «Уличі» спільно з Ьбйасним краєзнавчим музеєм

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік



проведено дослідження на території Вінницького, Калинівського, 
Немирівського районів. За результатами розвідок локалізовано три нових 
городища, що будуть внесені до реєстру ново виявлених пам’яток 
(Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також виявлено два багатошарових 
поселення ХУІІ-ХУІІІ ст.

Реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів. Для проведення 
благоустрою території пам’ятки архітектури національного значення «Палац 
Потоцьких» у м. Тульчині виготовлено робочу документацію та розпочато 
підготовчі роботи. Продовжуються внутрішні роботи, із залученням коштів 
державного бюджету, на пам’ятці архітектури місцевого значення «Готель 
«Савой» у м. Вінниці. Виконано значний обсяг робіт з упорядкування та 
ремонту пам’яток, пов’язаних з подіями Української революції 1917-1921 рр. 
та II Світової війни 1939-1945 років.

Здійснювалась активна пам’яткоохоронна робота на пам’ятках 
археології, яким загрожує знищення в результаті будівельних чи 
сільськогосподарських робіт. Спільно з Національною поліцією України та 
Вінницькою обласною прокуратурою попереджене незаконне використання 
15 пам’яток археології.

Продовжується робота з паспортизації об’єктів культурної спадщини. 
За рахунок додатково виділених коштів з місцевих бюджетів та спонсорської 
допомоги виготовлено 6 паспортів і укладено 6 охоронних договір на 
пам’ятки археології в Немирівському, Тиврівському і Шаргородському 
районах та 1 -  на пам’ятку архітектури.

З метою популяризації вітчизняного кіно та патріотичного виховання 
населення проводились акції під відкритим небом з показом українських 
кінострічок, активно працював кіноабонемент для учнівської молоді. Від 
надання платних послуг населенню, оренди приміщень та інших 
позабюджетних надходжень у поточному році отримано 20,5 млн. грн., що на 
5 % більше відповідного періоду минулого року.

З метою заохочення митців до творчого пошуку та підтримки творчих 
ініціатив, здійснюється виплата персональних та творчих стипендій 
облдержадміністрації та обласної Ради в галузі культури і мистецтв 17 
митцям, 18 письменникам Вінниччини та 5 кращим студентам вищих 
мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у сумі 228,0 тис. грн. 
Крім того, преміальний фонд всеукраїнських конкурсів імені М. Леонтовича, 
М. Коцюбинського та С.Руданського з 2019 року збільшено до 180,0 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року проведено капітальні і поточні ремонти 
на 178 об’єктах закладів культури області на загальну суму 39,8 млн. грн..

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та 
обласного бюджету проведено ремонтні роботи в 7 закладах культури 
обласного підпорядкування на загальну суму 20,3 млн. грн. Здійснено 
реконструкцію будівлі театру ляльок (17,4 млнХгрн.), благоустрій території 
Палацу Потоцьких в м. Тульчині (775,0 тис)угрн.), центрального входу 
облмуздрамтеатру ім. М. Садовського (1,3 грн.), утеплення фасаду
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Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича (557,6 тис. 
грн.), ремонт даху Тульчинського коледжу культури (1 млн. грн.). 
Завершуються ремонтні роботи системи опалення ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
(517,6 тис. грн.).

Суттєво оновлено технічне оснащення закладів культури області. На 
придбання музичних інструментів, звукопідсилювальної апаратури, 
аудіовізуальної техніки, сценічних костюмів використано понад 18 млн. грн..

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ. Туристичні послуги в області 
надають 87 суб’єктів господарювання (7 ліцензованих підприємств 
(туроператорів), близько 78 туристичних агентів та 2 суб’єкти з надання 
екскурсійних послуг), кількість яких в порівняні з попереднім роком 
збільшилась на 26% або 18 суб’єктів господарювання. У структурі мережі за 
типами суб'єктів туристичної діяльності найбільш численною категорією є 
турагенти -  90%о від загальної кількості суб'єктів. Кількість туристів, 
обслугованих суб’єктами господарювання, що здійснюють туристичну 
діяльність в області в 2019 році становила 42,2 тис. осіб та збільшилась в 
порівняні з попереднім роком на 9%.

За січень-вересень 2019 року туристичний збір до місцевих бюджетів 
склав 1686,4 тис. грн., що в 4,9 рази більше у порівнянні з минулим роком.

В області на державному обліку перебуває 4330 пам’яток культурної 
спадщини: 1739 -  археології, 1897 -  історії, 548 -  містобудування та 
архітектури, 98 -  монументального мистецтва, 47 -  садово-паркового 
мистецтва, 1 -  ландшафтна.

Туристичний потенціал області у березні 2019 року в м. Києві було 
презентовано на 25 ювілейній Міжнародній виставці «UITT: Україна -  
подорожі та туризм», відвідувачі якої ознайомилися з такими 
інформаційними матеріалами як: «Вінниччина туристична/Tourism in 
Vinnytsia region», «Economy and Tourism of Vinnytsia region» («Економіка та 
туризм Вінницької області»), «Стежками Вінниччини», «Вінниччина -  
подорож за враженнями», «Хмільник -  близький кожному» та з багатьма 
іншими.

Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого 
туризму. В області забезпечено діяльність близько ЗО садиб, що пропонують 
комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, 
екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.

Організовано 2 навчальних семінари для суб’єктів туристичної 
діяльності та осіб, які бажають займатися сільським зеленим туризмом, 
представників органів державної влади та місцевого самоврядування, а саме:

- «Успішні практики розвитку сільського зеленого туризму в регіоні» 
(35 учасника, с. Гайове, Барський район);

- «Сучасні підходи до розвитку сільсько [еного туризму» на 
території комплексу «ART-драбина» (34 учасни Буша, Ямпільський
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Спільно з Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування 
проведено семінар на тему: «Сільський та міський туризм. Шляхи посилення 
співпраці між усіма зацікавленими сторонами» для осіб, відповідальних за 
туристичний розвиток в районах та громадах Вінниччини.

Також проведено семінар на тему: «Підвищення туристичної 
привабливості регіону. Розробка концепції розвитку Іллінецького кратеру». 
Під час заходу були обговорені питання щодо розвитку туристичного 
комплексу Іллінецько - Липовецького кратера, який зміг би задовольнити не 
лише українського туриста, а й бути цікавим для туристів з інших країн. 
Наразі триває розробка концепції розвитку Іллінецького кратеру.

Організовано та проведено фестиваль «Диво з горнятка». На фестивалі 
мешканці кожного села Тульчинської громади презентували свою - страву за 
власним, унікальним рецептом. У рамках фестивалю відбулось урочисте 
відкриття нової експозиції Тиманівського художнього музею 
ім.Т.Г.Шевченка, а також виставка творів декоративно-прикладного 
мистецтва молодих майстрів та театралізований концерт «Смачна каша».

З метою визначення потенційно привабливих для туристів об’єктів 
проведено шість виїзних обстежень об’єктів туристичної інфраструктури 10 
районів Вінниччини, в тому числі було оглянуто палацово-паркові 
комплекси, об’єкти історико-культурної спадщини, музеї, садиби зеленого 
туризму, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території 
ландшафтного парку «Немирівське Побужжя» від с. Никифорівці до 
с.Сокілець Немирівського району (загалом 42 об’єкти).

За результатами поїздок визначено потенційно привабливі для туристів 
об’єкти, заклади розміщення, місця активного відпочинку, які рекомендовані 
туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів.

З метою створення умов для організації повноцінного сімейного 
відпочинку, збереження і відтворення в штучних умовах рідкісних та 
занесених до Червоної книги тварин та птахів, промоції туристичного 
потенціалу регіону, проведено роботи щодо облаштування інфраструктури 
Відокремленого підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» - 
заклад налічує більше 400 представників різних видів тварин та є однією із 
туристичних родзинок Вінниччини.

З метою промоції туристичного потенціалу Вінницького регіону 
проведено прес-тур для представників туристичних компаній, засобів 
масової інформації та інших зацікавлених організацій по туристичних 
об’єктах області. В рамках прес-туру було зроблено акцент на розвиток 
культурно-пізнавального (палацово-паркові комплекси), сільського зеленого 
туризму (садиби, подільський колорит, народні звичаї та традиції) та 
медичного туризму (санаторії м. Хмільник).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ. В області забезпечено розвиток 
95 видів спорту (28 -  літніх олімпійських, 3 -  зимових олімпійських, 46 
неолімпійських видів спорту) та 18 видів спорту інвалідів) що дало 
можливість до занять видами спорту залучити 23259 осіб.
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Літніми олімпійськими видами спорту займалися 18397 спортсменів. 
Найбільш масовими та популярними серед населення області є такі 
олімпійські види спорту: футбол, яким займалися -  6041 спортсменів, 
волейбол -  2697, легка атлетика -  1459, баскетбол -  1067, бокс -  1002, 
боротьба греко-римська -  994.

Зимовими олімпійськими видами спорту займалися -  252 особи (+139), 
в тому числі: лижними гонками - 36, фігурним катанням на ковзанах -  36, 
хокеєм з шайбою -  180.

Неолімпійськими видами спорту займалися 4308 осіб (+444). Найбільш 
масовими неолімпійськими видами спорту є: боротьба самбо (389 
спортсменів), спортивна акробатика (370), пауерліфтинг (298), футзал (185), 
рукопашний бій (174), спортивний туризм (105).

Видами спорту інвалідів займалися -  302 спортсмени (+35).
В спортивних клубах різних форм власності -  4835 осіб (+600).
Впродовж 9 місяців 2019 року спортсменами області на офіційних 

міжнародних змаганнях здобуто 159 медалей різного ґатунку (59 золотих, 51 
срібна, 49 бронзових) та 509 медалей на всеукраїнських змаганнях (176 - 
золотих, 181 -  срібна, 152 - бронзових), підготовлено 237 спортсменів І 
спортивного розряду, 171 - кандидат у майстри спорту, 54 - майстри спорту 
України та 4 майстри спорту України міжнародного класу.

Протягом звітного періоду в області проведено 252 обласних 
спортивних заходів (чемпіонатів - 154, турнірів - 12, Кубків області -  18, 
навчально-тренувальних зборів -  68), в яких взяли участь близько 17 тис. 
осіб; здійснено 224 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та 
міжнародного рівнів (165 -  всеукраїнського, 59 -  міжнародного).

До складу національної збірної команди України на 2019 рік з літніх 
олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан, в тому числі: основного 
складу -  72, кандидатів -  68, резерву -  60 осіб. З неолімпійських видів спорту
-  224 спортсмени, в тому числі 86 -  основного складу, 69 -  кандидатів, 69 - 
резервного.

Впродовж 9 місяців 2019 року в області забезпечено функціонування 
54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо- 
юнацьких спортивних школах займалися 18160 юних спортсменів, що 
становить 8,9% та разом зі спортивними клубами (в СК займалися 3602 дітей 
та молоді) - 10,67% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

В ДЮСШ області олімпійськими видами спорту займаються 16174 
осіб, що становить 89,1% від загальної кількості дітей та молоді спортивних 
шкіл, неолімпійськими видами спорту -  1816 осіб -  відповідно 10%), видами 
спорту інвалідів -  154 осіб -  0,9%. У спортивних школах функціонує 221 
відділення з видів спорту, в тому числі з олімпійських 184 і 29 з 
неолімпійських та 8 за видами спорту інвалідів. Найбільш масовими видами 
спорту, якими займають діти та молодь є: футбол -5242 учнів' зйбол -  
2512; легка атлетика -  1434 та бокс -  912.

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували чально- 
тренувальний процес на 107 власних спортивних спорудах. v
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Розпочала свою роботу Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа.

У спортивних клубах займаються 3690 дітей, що разом з ДЮСШ 
становить 10,7% від кількості дітей та молоді віком 6-18 років.

Ще в першому півріччі 2019 року здійснено заходи щодо укріплення 
матеріальної бази обласних спортивних шкіл, а саме: придбано 
різноманітний спортивний інвентар, обладнання та спортивний одяг для 
боксерів, веслувальників, велосипедистів, стрільців і інших, а також 5 
пасажирських мікроавтобусів для покращення навчально-тренувального 
процесу учнів ДЮСШ.

Продовжується робота щодо створення сучасної матеріальної бази 
галузі фізичної культури та спорту, а саме:

1. реконструкція «Районного спортивного комплексу» в м. Козятині;
2. реконструкція будівлі КО «Спорткомплекс «Здоров'я» в м. Вінниця;
3. триває будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно- 

педагогічного коледжу в м. Вінниця;
4. проводяться роботи з реалізації ІІ-Ї черги проекту -  «Реконструкція 

приміщення будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5м 
м. Могилів-Подільський Вінницької області»;

5. за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям в регіонах України» завершено будівництво 10 
спортивних майданчиків в районах та містах області - відкриті нові спортивні 
об’єкти в м. Хмільнику, м. Ладижині, с. Лісова Лисіївка Калинівського 
району, смт. Тиврів, смт. Чернівці, м. Липовець, м. Немирів, смт. Брацлав, 
с.Ободівка Тростянецького району, с. Війтівка Бершадського району. До 
кінця 2019 року заплановано введення в експлуатацію ще 8 спортивних 
майданчиків;

6. завершено реконструкцію басейну в м. Жмеринка.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2019 

році проводиться реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу 
«Авангард» по вул. Козацькій, 3, в смт Браїлів Жмеринського району та 
розпочато будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільна в м. Гнівань.

В районах і містах області розпочато будівництво 11 
мультифунціональних майданчиків для ігрових видів спорту.

В регіоні станом на 01 жовтня 2019 року функціонує 4303 спортивних 
споруди, що на 44 споруди більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (в 
тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 571 
майданчик з тренажерним та нестандартним обладнанням, 454 футбольних 
полів, 697 спортивних залів, 164 стрілецьких тири, 88 майданчиків з 
синтетичним покриттям та інші спортивні споруди).

За рахунок місцевих коштів та відповідної бюджетної Програми з 
будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в області до кінця 
поточного року будуть функціонувати 18 нових спортивних майданчиків.

З метою соціального захисту і мотивації спортсменів ^відповідним 
розпорядженням голови облдержадміністрації у 2019 році (призначено 37
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щомісячних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради 
провідним спортсменам області.

Протягом поточного року у Вінниці проведено І обласну Спартакіаду 
серед команд міських об’єднаних територіальних громад Вінниччини з 6 
видів спорту. У змаганнях взяли участь 6 ОТГ. Крім того, проведена обласна 
Спартакіада серед сільських та селищних ОТГ за участю 12 команд.

РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. З метою 
широкого висвітлення діяльності обласної влади укладено 10 угод з 
редакціями друкованих ЗМІ, телерадіомовних організацій та інформаційних 
агентств. Організовано та проведено 11 круглих столів з нагоди відзначення 
державних свят, історичних та пам’ятних дат. У селекторному режимі 
відбулось 12 експертних зустрічей, ініційованих Кабінетом Міністрів 
України. Протягом звітного періоду проведено 7 навчально-методичних 
семінарів для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій.

Обласним бюджетом на 2019 рік передбачено кошти у сумі 1,0 млн. 
грн. на видання творів місцевих авторів та 300,0 тис. грн. - на видання серії 
книг «Моя Вінниччина». У поточному році експертною радою відібрано 31 
книгу місцевих авторів та 8 книг серії «Моя Вінниччина», які буде видано до 
кінця поточного року. Протягом 9 місяців поточного року у громадах, 
навчальних закладах проведено 39 презентацій книг місцевих авторів.

У 2019 році на фінансову підтримку редакційно-видавничих груп 
«Реабілітовані історією» передбачено кошти обласного бюджету у сумі 682,0 
тис. грн., «Книга Пам’яті України» - 439,0 тис. грн., «Звід пам’яток історії та 
культури Вінницької області» - 579,0 тис. грн. та комунальної установи 
«Видавничий дім «Моя Вінниччина» -1,0 млн. грн.

Протягом звітного періоду проведено 9 круглих столів щодо 
формування громадської думки та забезпечення більш широкої 
поінформованості населення області, національно-патріотичного виховання, 
висвітленню життя та діяльності видатних постатей національної історії.

Проведено 5 турів журналістського конкурсу «Моя Вінниччина» з 
метою ознайомлення журналістів з соціально-економічним розвитком 
районів та вивчення досвіду реформування місцевого самоврядування в 
області.

Протягом року проводились публічні консультації з громадськістю 
(конференції, форуми, зустрічі за круглим столом, громадські слухання, 
збори тощо) щодо питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку 
області для подальшого висвітлення на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

Окрім того, було проведено низку навчальних заходів для інститутів 
громадянського суспільства та працівників органів виконавчої влади 
(райдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації).

Запроваджено пілотний проект щодо забезпечення прийняття та видачі 
документів під час державної реєстрації громадських формуйаїїв, місцевими

а: 4 бі
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центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт- 
офісами. У рамках проекту надання правової допомоги забезпечується 4 
місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги: 
Вінницьким, Гайсинським, Козятинським і Томашпільським.

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства у 
соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм 
«соціального замовлення» соціальних послуг.

В області надається правова допомога з питань порядку створення і 
діяльності інститутів громадянського суспільства.

Водночас, в області діє Центр підтримки інститутів громадянського 
суспільства - спеціалізована громадська платформа, за допомогою якої 
мешканці міста, громадські організації, представники органів державної 
влади та місцевого самоврядування мають змогу дискутувати щодо 
регіонального розвитку, обмінюватися досвідом, долучатися до місцевих 
процесів та реформ.

У 2019 році, переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка - стали 25 
проектів інститутів громадянського суспільства Вінниччини, які протягом
2019 року отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного 
бюджету на загальну суму 1 млн. грн.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Е-УРЯДУВАННЯ ТА Е- 
ДЕМОКРАТІЇ. В області забезпечено підтримку системи корпоративної 
пошти до якої підключено працівників апарату обласної державної 
адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та 
районних державних адміністрацій.

Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення 
інформацією офіційного веб-сайту облдержадміністрації, як одного з 
елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою 
висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її 
структурних підрозділів.

Проведено роботи з автоматизації документообігу центрів надання 
адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне 
врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з 
Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа», з 
впровадження Регіонального інформаційного порталу адміністративних 
та публічних послуг Вінницької області.

Забезпечено технічний супровід системи електронного 
документообігу, впровадженої в апараті облдержадміністрації та її 
структурних підрозділах, відповідно до вимог законодавстві.

Здійснюється підтримка сервісу ІР телефонії, впровадженого в 
апараті облдержадміністрації.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД (ОТГ). В рамках впровадження реформи децентралізації в області 
створено 46 об’єднаних територіальних громад, які об’єднали 154 місцеві 
ради. Площа об’єднаних територіальних громад становить 5,4 тис.км2, а це -  
20,6% від загальної площі області, населення в об’єднаних територіальних 
громадах -  752,2 тис. осіб, що становить 48,2% від загальної кількості 
населення області.

29 жовтня 2019 року прийнято рішення про добровільне приєднання 
Жуковецької, Коростівецької, Рівської сільських територіальних громад 
Жмеринського району до територіальної громади міста обласного значення 
Жмеринка Вінницької області.

Центральною виборчою комісією, постановами від 11 жовтня 2019 року 
№№1920 та 1921, прийнято рішення щодо призначення в області 22 грудня
2019 року:

- перші місцеві вибори у трьох новостворених об’єднаних 
територіальних громадах, а саме: Гавришівській (Вінницький район), 
Войнашівській (Барський район) та Махнівській (Козятинський район);

- додаткові вибори депутатів у шести існуючих об’єднаних 
територіальних громадах а саме: Глуховецькій (Козятинський район), 
Якушинецькій та Вороновицькій (Вінницький район), Іванівській 
(Калинівський район), Томашпільській та Вапнярській (Томашпільський 
район).

На даний час радами територіальних громад прийнято рішення про 
надання згоди на добровільне об’єднання Тиврівської (Тиврівський район), 
Чернівецької (Чернівецький район), Ялтушківської (Барський район), 
Агрономічної (Вінницький район) територіальних громад та приєднання до 
Жмеринської міської територіальної громади.

Водночас, проводяться громадські обговорення щодо формування 
Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади та добровільного 
приєднання у Калинівському районі Пиківської територіальної громади до 
Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади; у Вінницькому 
районі Жабелівської, Оленівської, Степанівської, Побережненської 
територіальних громад та Тростянецької сільської територіальної громади 
Тиврівського району до Вороновицької селищної об’єднаної територіальної 
громади.

Також, підготовлено висновки щодо відповідності Конституції та 
чинному законодавству проектів рішень стосовно об’єднання 
Копайгородської, Каришківської, Лісівської територіальних громад у 
Копайгородську селищну об’єднані територіальну громаду; 
Мурованокуриловецької, Бахтинської, Вербовецької, Вищеольчедаївської, 
Галайковецької, Дерешівської, Долинядадаї, Жванської, Конищівської,
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Котюжанівської, Курашовецької, Михайловецької, Морозівської, 
Наддністрянської, Обухівської, Петриманської, Попелюхівської, Рівненської 
Роздолівської, Снітківської, Степанківської територіальних громад у 
Мурованокуриловецьку селищну об’єднану територіальну громаду та 
приєднання до Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 
Бірківської, Малинівської територіальних громад Літинського району.

Зазначеними територіальними громадами розглядається питання щодо 
прийняття остаточного рішення стосовно добровільного приєднання до 
об’єднаної територіальної громади.

Разом з тим, на даний час не утворено жодної об’єднаної територіальної 
громади у Могилів-Подільському, Крижопільському, Погребищенському, 
Чечельницькому та Ямпільському районах області.

Обласною міжвідомчою регіональною робочою групою з підготовки 
пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та 
районного рівнів області напрацьовано оновлений Перспективний план 
формування територій області (далі -  План) у складі 64 ОТГ, який 100 
відсотково покриває весь регіон. Зазначений План надіслано в Мінрегіон для 
погодження.

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 9 
місяців 2019 року порівняно з відповідним періодом 2018 року зросли на 
1057,5 млн. грн. (+18,6%), зокрема, по бюджетах районів - на 272,0 млн. грн. 
(+15,2%), містах обласного значення - на 470,2 млн. грн. (+20,4%), обласному 
бюджету - на 166,2 млн. грн. (+19,3%), об’єднаних територіальних громадах
- на 149,2 млн. грн. (+20,3%).

Динаміка власних надходжень до бюджетів ОТГ, млн.грн.

884,5
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Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних 
територіальних громад за 9 місяців 2019 року склали 884,5 млн. гри. і, 
порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 149,2 млн. грн. 
(+20,3%), зокрема: по податку на доходи фізичних осіб -  на 91,1 млн. грн. 
(+20,7%), платі за землю -  на 28,7 млн. грн. (+28,5%), єдиному податку -  на
16,4 млн. грн. (+15,2%), адміністративних послугах- на 0,07 млн. грн. 
(+0,6%).

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних 
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та 
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

Станом на 1 жовтня 2019 року спостерігається значне збільшення 
запланованих капітальних видатків у бюджетах об’єднаних територіальних 
громад порівняно з аналогічним періодом минулого року на 64,9 млн. грн. 
(+17,6%).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ОБЛАСТІ 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад. В
області 16 рік поспіль реалізується конкурс проектів розвитку 
територіальних громад, який характеризується значною активністю щодо 
написання проектів та високим рівнем співфінансування з місцевих бюджетів 
та інших джерел.

На реалізацію проектів з обласного бюджету виділено 20,0 млн. грн.. 
(ідля порівняння: в 2004 році в конкурсі прийняли участь та стали 
перемооюг^ями 27 громад, з обласного бюджету було виділено 300 тис. грн.).

Для участі в XVI обласному Конкурсі проектів розвитку 
територіальних громад було подано 749 проектів, з яких переможцями стали 
282 проекти. Загальний бюджет проектів -  переможців становить 89646,578 
тис.грн., в тому числі кошти обласного бюджету- 19860,0 тис. грн., власні 
кошти - 42950,12 тис.грн., кошти партнерів - 26836,5 тис. грн..

В рамках обласного конкурсу прийняли участь 21 проект по 
міжмуніципальному співробітництву громад, яке спрямоване на розв’язання 
певних проблем громад області та сприяє рівномірному розвитку ОТГ 
(договори зареєстровані в Мінрегіоні України), з них визнано переможцями 
9, в т. ч. - 2 в діючих ОТГ; інші - які в перспективі планують об’єднатися.

В області реалізується 94 проекти міжмуніципального співробітництва, 
що охоплюють 161 місцеві громади (за цим показником Вінниччина 
поступається лише Полтавській області).

Грантова діяльність За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, 
Канада та Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів 
направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

-  Меморандум про \\взаєморозуміння і співробітництво між 
швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні -  
IV фаза» БЕ8РЯО, Вінницькою обласною державною адміністрацією та



Вінницькою обласною Радою. Нова фаза проекту направлена на розробку та 
впровадження регіональної політики поводження з твердими побутовими 
відходами. Ще одним інноваційним елементом IV фази стане удосконалення 
механізму регіонального кредитування для проектів розвитку. Найбільшим 
досягненням під час реалізації Проекту DESPRO є не лише відновлення 
(реконструкція) водопровідних, каналізаційних мереж, ТПВ та інше, а й те, 
що запроваджено систему, за якою територіальна громада несе повну 
відповідальність за обслуговування мереж, формування тарифів на воду та 
ремонті роботи.

-  Проект ЄС/ПРООН «HOUSES», який спрямований на стимулювання 
та підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

-  Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в 
області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських 
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який 
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 
ефективного демократичного управління та прискорення економічного 
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері 
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення 
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; 
підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на 
місцевому, регіональному та національному рівнях.

В поточному році реалізувалося ряд проектів міжнародної технічної 
допомоги по яким облдержадміністрація виступає бенефіціаром, а саме:

1. Проект «Енергоефективний Гнівань -  енергетична політика для 
сталого розвитку міста Гнівань».

2. Проект «Сільський туризм -  вірний крок на шляху покращення 
транскордонного співробітництва між Сорокським районом (Республіка 
Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».

3. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».

Конкурс Проект «Село: Кроки до розвитку (Вінниччина 2019)». За
підтримки облдержадміністрації другий рік поспіль в області проходить 
конкурс «Село: Кроки до розвитку», який впроваджується 
Агроіндустріальним холдингом «Миронівський хлібопродукт».

Метою Конкурсу є стимулювання соціальної активності сільських 
громад та підтримку реалізації найкращих ініціатив громадян щодо 
економічної самоорганізації сільських жителів, розвитку соціально- 
економічного, культурного та туристичного потенціалу краю, усунення 
бар’єрів в розвитку підприємництва та самозайнятості в селах.

Участь у конкурсі приймали ™«тттт/-оїїтті ^ о г и л ів - П о д іл ь с ь к о г о ,  

Чернівецького, Жмеринського, Мурої кого, Гайсинського,
Теплицького, Іллінецького, Козятинсь: юго, Липовецького,
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Літинського, Немирівського, 
Тростянецького, Бершадського, 
Оратівського районів Вінницької област

Т омашпільського, 
Тульчинського,
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Загальна вартість проектів у 2019 році становить 2,1 млн. грн. (до 
відома: у 2018 році - 1,6 млн. грн.).

В цьогорічного рамках конкурсу визнано переможцями 32 із 120 
учасників, які отримали фінансові гранти у розмірі по 50,0 тис. грн. (до 
відома: у 2018 році - 32 переможців із 64 заявників).

Тісна взаємодія держави, бізнесу та громадськості в реалізації подібних 
проектів є перспективним напрямком та впливає на розвиток не тільки 
конкретних сіл, але і області в цілому. Такі проекти з’являються як результат 
відповідального підходу та власної участі у житті населення.



Л. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК
Цілі та завдання Програми соціального і економічного розвитку області 

на 2020 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова 
редакція) пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для 
забезпечення соціальної стабільності шляхом:

- розвитку високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв;
- впровадження в економіку досягнень вітчизняної науки, мотивацій 

до інноваційної діяльності та технічного переоснащення виробництва;
- нарощування продуктивності агропромислового комплексу;
- збільшення експорту з високою часткою валової доданої вартості;
- подальше впровадження енергозберігаючих заходів як в економічній, 

так і в соціальній сферах;
- відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;
- збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів 

населення та активізації інвестиційних процесів;
- підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу 

населення до закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;
- завершення процесу об’єднання територіальних громад та 

забезпеченні конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися.

Базовими принципами діяльності органів влади, бізнесу та суспільних 
інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання є:

- розроблення містобудівної документації на регіональному та 
місцевому рівнях;

- орієнтація на використання передусім власних ресурсів;
- викорінення корупції на усіх рівнях та детінізація економіки;
- гарантування й захист прав власності;
- всебічне сприяння розвитку підприємницької діяльності;
- збільшення кількості зайнятих з одночасним зменшенням частки 

неформальної зайнятості;
- створення умов для зайнятості населення та забезпечення гідної 

оплати праці,
- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у 

тому числі -  розвиток системи освіти впродовж життя;
- захист навколишнього середовища і підвищення екологічної 

безпеки;
- забезпечення гострих потреб галузі охорони здоров’я та формування 

здорового способу життя,
- збереження регіональних традицій та розвитку української культури;
- підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у сфері 

економіки;
- реалізація ефективної регіональної інформаційної політики з метою 

підвищення відкритості і прозорості місцевих органів влади, налагодження
іалогу з громадськістю щодо прийняття управлінських рішень, пов’язаних з 

інтересами різних соціальних груп.
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68



Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік

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

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених 
законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки

Шляхи досягнення:
-  удосконалення ефективності системи територіальної оборони 

шляхом організації та участі місцевих органів державної влади і місцевого 
самоврядування, суб’єктів територіальної оборони у проведенні навчань, 
тренувань, занять з територіальної оборони;

-  забезпечення готовності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, штабів зон (районів) територіальної оборони до ведення її у 
визначені терміни за будь-яких обставин для захисту життєво важливих 
національних інтересів держави на території області;

-  удосконалення оборонної інфраструктури області шляхом організації 
та участі місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування у 
виконанні заходів з підготовки держави до оборони;

-  контроль виконання заходів з охорони та оборони важливих об’єктів 
регіонального та місцевого значення в умовах надзвичайного стану та 
особливого періоду для гарантування безпеки життєдіяльності населення та 
недопущення проявів тероризму на визначених об’єктах;

-  забезпечення виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад»;

-  забезпечення виконання Указу Президента України щодо 
проведення чергових призовів громадян України на строкову військову 
службу;

-  проведення комплексу заходів щодо обсягів відбору громадян на 
військову службу за контрактом шляхом розгортання інформаційної кампанії
з супроводження заходів із популяризації та в [ення серед населення 
престижу військової служби.

/ І Х  ЦІЛІ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

Ц іль: ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ
ДЕРЖАВИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ 
ТА ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ.
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Очікувані результати:
-  зміцнення обороноздатності держави, підвищення рівня бойової 

готовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, що 
беруть участь в операції об’єднаних сил;

-  удосконалення територіальної оборони області;
-  забезпечення підготовки території держави до оборони;
-  зміцнення українсько-молдовського державного кордону;
-  проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян 

України на строкову військову службу;
-  сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил 

України щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом.

Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та 
попередження злочинності. 

Шляхи досягнення:
-  сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та 

підтримки правоохоронних органів, забезпечення належної взаємодії 
місцевих органів державної влади та правоохоронних органів;

-  протидія корупційним проявам серед поліцейських, зміцнення 
законності, службової дисципліни, перегляд та покращення психологічної і 
професійної підготовки;

-  протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та 
вибухових речовин;

-  посилення організаційних і практичних заходів з попередження 
правопорушень та аварійності на автошляхах, реалізація заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху;

-  проведення профілактичних заходів з метою запобігання 
злочинності;

-  забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне 
надання фахових коментарів щодо резонансних подій та висвітленні в ЗМІ 
інформації про діяльність поліції з метою зміцнення довіри населення.

Очікувані результати:
-  недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території 

області, підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку;
-  забезпечення публічної безпеки і порядку, недопущення порушень 

прав і свобод громадян під час проведення публічних заходів, продовження 
реалізації проекту «Безпечне місто» у частині встановлення засобів 
відеоспостереження, вжиття спільних із місцевими органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування заходів щодо усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень; V

-  збільшення відсотку розкриття злочинів, насамперед корисливо- 
насильницької спрямованості, відновлення порушених прав потерпілих осіб, 
відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства^^
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-  час прибуття наряду (екіпажу) поліції до місця виклику з моменту 
отримання завдання від диспетчера служби «102» на території міста -  до 10 
хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) до 20 хвилин;

-  цілодобова присутність поліцейського офіцера в кожній об’єднаній 
територіальній громаді (1 поліцейський на 6000 жителів).

Пріоритет 3. Підвищення спроможності регіону попереджувати, 
реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.

Шляхи досягнення:
-  запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу 
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації 
ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого 
населення, а саме проведення:

• чотирьох командно-штабних навчань з органами управління та 
силами цивільного захисту районних та міських ланок територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

• штабні тренування з органами управління обласної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску 
льодоходу і повені та дій в складних умовах осінньо-зимового періоду;

• не менш восьми штабних тренувань з органами управління та силами 
районних (об’єднаних територіальних громад) ланок територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

-  утримання в постійній готовності внутрішньообласної системи 
оповіщення;

-  розгортання типового комплексу місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення на базі Калинівської об'єднаної територіальної 
громади та населених пунктів розташованих поблизу 48 арсеналу зберігання 
озброєння та боєприпасів МО України;

-  виготовлення проектної документації на впровадження типового 
комплексу регіональної автоматизованої системи централізованого 
оповіщення;

-  утримання, облаштування приміщень та інженерних мереж міського 
та позаміського пунктів управління облдержадміністрації;

-  утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та розміщення його на 
складах Комунальної установи «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів» (закупівля шиферу, пиломатеріалів, 4-х 
генераторів потужність до 5 кВт та інших матеріалів та засобів);

-  проведення капітального ремонту складів (Б і'кВ) Комунальної 
установи «Вінницький обласний центр цивільного захистухга матеріальних 
резервів» у м. Немирів. \)

\А
Очікувані результати: \ \
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-  забезпечення готовності органів управління і сил цивільного захисту 
районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

-  підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру;

-  модернізація місцевої автоматизованої системи централізованого 
оповіщення на базі Калинівської об’єднаної територіальної громади та 
населених пунктів розташованих поблизу 48 арсеналу зберігання озброєння 
та боєприпасів МО України;

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

-  можливість кожному мешканцю області опинитись у найближчому 
підготовленому укритті протягом ЗО хвилин від моменту оповіщення про 
надзвичайну ситуацію.

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація 
інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення 
інвестиційної діяльності в області.

Шляхи досягнення:
-  створення та розвиток високотехнологічних конкурентоспроможних 

виробництв за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та 
розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження 
сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних 
технологій;

-  сприяння розвитку індустріальних парків: розміщення нових 
виробничих потужностей, розвиток інфраструктури (зокрема, підведення 
інженерних мереж, будівництво автомобільних доріг), тощо;

-  супровід та реалізація найбільших інвестиційних проектів в 
промисловості, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої 
сфери:

• введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва 
холодильного обладнання для напоїв компанії UBC Group («Українська 
пивна компанія») - «Green cool»;

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ
Ц іль: ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УМОВ СТАЛОГО
ЗРОСТАННЯ

ЕКОНОМІКИ
ОБЛАСТІ
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• будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи 
на крупу та борошно на території с. Демківка Тростянецького району;

• будівництво ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» І черги заводу по 
виробництву лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького 
індустріального парку;

• будівництво компанією «Head International Holding GmbH» 
заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні 
черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку;

• введення в дію II черги заводу з виробництва сонячних панелей 
компанії «KNESS GROUP» проектною потужністю виробництва 200 МВт на 
рік;

• будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ 
"Український волоський горіх" с. Лядово Могилів-Подільського району;

- активізація процесу залучення позабюджетних коштів у розвиток 
області;

- підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал 
для розвитку;

- реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно- 
технологічного парку».

Очікувані результати:
-  збільшення обсягів промислового виробництва на 2%;
-  модернізація промислового виробництва, зменшення його 

енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих 
технологій;

-  збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції з високою 
питомою вагою доданої вартості;

-  створення 1,8 тис. нових робочих місць;
-  виробництво та використання альтернативних джерел енергії;
-  підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
-  формування сприятливого інвестиційного середовища та 

позитивного іміджу області.

Пріоритет 2. Здійснення заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності агропромислового комплексу. 

Шляхи досягнення:
- сприяння розвитку агропромислового комплексу з урахуванням 

ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, 
конкурентоспроможних напрямів діяльності; \ \

- сприяння розвитку виробництва, інфраструктури зберігання та 
реалізації сільськогосподарської продукції; г \
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- застосування геоінформаційних систем та інформаційних технологій 
в агропромисловому комплексі;

- впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій;
- підтримка модернізації галузей АПК шляхом оновлення 

сільськогосподарської техніки, а також практичного застосування 
агроінновацій;

- підтримка розвитку органічного виробництва та обігу органічної 
продукції на внутрішньому та зарубіжних ринках;

- підтримка заходів, спрямованих на охорону та використання земель, 
відтворення родючості ґрунтів, сприяння застосування наукових засад 
землекористування;

- сприяння створенню нових потужностей з переробки 
сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих потужностей у 
харчовій та переробній промисловості;

- сприяння впровадженню вимог Систем аналізу ризиків і критичних 
контрольних точок (НАССР) в агропромислове виробництво;

- проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за 
участю підприємств агропромислового комплексу та сприяння їх участі в 
таких заходах в інших регіонах України та світу;

- сприяння розвитку транскордонного співробітництва підприємств 
АПК області із сусідніми державами;

- проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинного бур’яну -  амброзії полинолистої на території Вінницької 
області;

- внесення в статутний фонд TOB JIK «Облінтерлізинг» коштів на 
закупівлю сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для 
подальшої її передачі в лізингове користування сільськогосподарськими 
товаровиробниками;

- підготовка та підвищення кваліфікації дорадників та експертів 
дорадників;

- фінансування дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що 
проводять діяльність у сільській місцевості та сільському населенню з питань 
його зайнятості шляхом розвитку підприємництва на селі, кооперації, через 
розроблення та виконання місцевих програм, інших ініціатив громадян.

Очікувані результати:
-  модернізація і розширення виробничих процесів в АПК та мережі 

ринкової інфраструктури;
-  реалізація інвестиційних проектів, направлених на збільшення 

виробництва продукції з високою доданою вартістю;
-  збільшення кількості суб’єктів господарювання у сфері виробництва 

органічних продуктів харчування; \
-  розширення асортименту продукції АПК; \ \
-  збільшення обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської 

продукції; V \
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-  збільшення кількості сільгосппідприємств, охоплених інноваціями в 
аграрній сфері;

-  збільшення продуктивність сільськогосподарського виробництва;
-  покращення стану родючості ґрунтів, зменшення площ сильно 

кислих та середньо кислих ґрунтів земель державної форми власності.

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання 
та кооперації на селі. 

Шляхи досягнення:
-  підтримка розвитку фермерських господарств, створення 

сприятливих економічних умов для ефективної діяльності малих і середніх 
виробників сільськогосподарської продукції;

-  сприяння розвитку системи логістики, малих форм переробки 
сільгосппродукції та інших складових ринкової інфраструктури для 
особистих селянських та фермерських господарств;

-  сприяння створенню та функціонуванню об’єднань виробників 
сільськогосподарської продукції, в тому числі з метою поглибленої 
переробки вирощеної продукції та для спільної реалізації на внутрішніх та 
зовнішніх ринках;

-  забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою розвитку 
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 2016-2020 роки;

-  надання щорічно пільгових кредитів особистим селянським, 
фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі через Комунальну 
організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»;

-  часткове відшкодування витрат за закуплену установку 
індивідуального доїння та/або холодильну установку для зберігання і 
охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше 
корів молочного напряму продуктивності;

-  часткове співфінансування проектів міжнародної технічної 
допомоги, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації, зеленого туризму та дорадництва;

-  складання технічної документації з нормативної грошової оцінки
землі;

-  створення та окультурення громадських пасовищ.

Очікувані результати:
-  збільшення кількості учасників організованого аграрного ринку;
-  диверсифікація сфер зайнятості сільського населення, та створення 

нових робочих місць; \\
-  розширення видів та підвищення якості продукції і послуг в сільській 

місцевості, в т.ч. не аграрних; \т \
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-  підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня 
отриманих доходів сільськими мешканцями та соціального захисту.

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання 
водних ресурсів області. 

Шляхи досягнення:
-  приведення орендних відносин щодо користування водними 

об’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів 
(виготовлення паспортів водних об’єктів, укладання договорів оренди водних 
об’єктів);

-  впровадження геоінформаційного кадастру водних об’єктів 
Вінницької області.

Очікувані результати:
-  впорядкування реєстру водних об’єктів області;
-  відкритий доступ до даних про водні об’єкти Вінницької області;
-  збільшення надходжень від оренди водних об’єктів до обласного та 

місцевих бюджетів.

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Шляхи досягнення:
-  запровадження систем щоденного моніторингу споживання паливно- 

енергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами області;
-  виконання енергетичних обстежень будівель бюджетних та 

комунальних установ з метою визначення пріоритетних до реалізації 
енергоефективних заходів;

-  продовження роботи із переведення котелень бюджетних установ та 
підприємств теплокомуненерго області на альтернативні види палива;

-  реалізація комплексних проектів з енергозбереження для запобігання 
розпорошування фінансових ресурсів на часткові та малоефективні заходи;

-  запровадження системи матеріального стимулювання керівництва та 
персоналу бюджетних та комунальних установ до ощадливого використання 
енергоресурсів;

-  реалізація проектів з енергозбереження шляхом укладання 
енергосервісних договорів;

-  створення пілотних проектів біоенергетичних кооперативів на базі 
об’єднаних територіальних громад гі;

-  стимулювання населення іровадження енергоефективності у
житловому секторі, в тому числі ш здешевлення кредитних ресурсів;
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-  підвищення культури енергоспоживання населенням через засоби 
масової інформації та проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.

Очікувані результати:
-  підвищення ефективності споживання енергоресурсів та зменшення 

показників питомих витрат енергії на одиницю площі;
-  економія коштів при оплаті спожитих паливно-енергетичних 

ресурсів бюджетними та комунальними установами області;
-  збільшення частки потужності котелень, які працюють на 

альтеративних видах палива до 16% від сумарної потужності 2020 року;
-  скорочення споживання природного газу бюджетними установами 

області до 12,5 млн. м. куб або на 24% до 2020 року;
-  поетапна термомодернізація житлового фонду, підвищення 

експлуатаційних властивостей житлових будинків, скорочення споживання 
паливно-енергетичних ресурсів населенням.

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного 
іміджу області. 

Шляхи досягнення:
-  поширення інформації про позитивні досягнення, історії успіху, 

кращі практики реалізації проектів на Вінниччині та економічний, 
інвестиційний та інноваційний потенціал регіону (зокрема, проведення 
форумів, виставок та конференцій в області, участь у виставкових заходах за 
межами регіону);

-  організація поїздок економічної місії підприємців Вінниччини до 
країн світу з метою перейняття досвіду у формуванні активної інвестиційної 
позиції та налагодження ділових контактів для подальшого виходу на 
зовнішні ринки та створення спільних підприємств;

-  сприяння відкриттю представництв підприємств і компаній 
Вінницької області за кордоном (бізнес-центри, торгові палати, тощо);

-  об’єднання зусиль органів влади, бізнесу та громадянського 
суспільства для просування Вінницької області на міжнародній арені;

-  розробка інвестиційних паспортів ОТГ;
-  створення англомовних версій сайтів ОТГ;
-  розробка промоційних буклетів ОТГ та інших матеріалів англійською 

та іншими мовами;
-  підвищення ефективності роботи Агенції регіонального 

Вінницької області з метою сприяння комунікаціям із з< 
партнерами, бізнес-суб’єктами, донорами, які готові інвестувати у р

Очікувані результати:
-  збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту на 17,5
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-  збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку 
області;

-  позиціонування Вінниччини як регіону з сприятливим бізнес- 
кліматом та потужним інвестиційним потенціалом.

Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг. 

Шляхи досягнення:
-  проведення ярмаркових та виставкових заходів всіх рівнів та 

максимально можливе використання місцевого виробничого і 
сільськогосподарського потенціалів для забезпеченні потреб населення;

-  сприяння у просуванні продуктів місцевих товаровиробників в 
національних торговельних мережах супермаркетів;

-  залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розширення 
мережі сучасних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, адаптованих 
до європейських та світових стандартів і впровадження на регіональному 
ринку передових торговельних технологій;

-  проведення тренінгів, семінарів з впровадження міжнародних 
стандартів при виробництві та реалізації вітчизняних товарів (система 
НАССР - безпека харчових продуктів, 180);

-  сприяння у насичені споживчого ринку товарами та послугами за 
рахунок розширення конкурентного середовища;

-  сприяння у розширенні співпраці місцевих товаровиробників з 
підприємствами різних регіонів України, а також представниками бізнесових 
кіл у сферах внутрішньої торгівлі;

-  проведення форумів, зустрічей, конференцій, круглих столів, 
семінарів та інших заходів, що сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності підприємств області на внутрішніх та зовнішніх 
ринках;

-  створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської 
продукції безпосередньо її виробниками та розвиток фірмової торгової 
мережі товаровиробників області;

-  удосконалення торговельного обслуговування осіб з інвалідністю та 
громадян, що проживають в населених пунктах, де відсутні об’єкти торгівлі;

-  сприяння у підвищенні професійної майстерності фахівців у сфері 
надання послуг та розповсюдженні передового досвіду шляхом участі та 
проведення регіональних, міжрегіональних конкурсів, чемпіонатів з 
кулінарного, перукарського мистецтва, конструювання моделей одягу та 
інших.

Очікувані результати:
-  зростання обсягу роздрібного товарообороту в порівняльних цінах на 

14%;
-  наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами;
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-  проведення виставково-ярмаркових заходів, що дозволить 
товаровиробникам реалізувати власну продукцію, а мешканцям області 
купувати таку продукцію за цінами виробника;

-  підтримка товаровиробників області щодо розвитку логістики та 
ринку їх товарів;

-  збільшення частки продажу товарів вітчизняних виробників в 
роздрібному товарообороті;

-  налагодження партнерських відносин між суб’єктами господарської 
діяльності;

-  підвищення рівня сервісу у сфері торгівлі та послуг.

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та 
середнього бізнесу. 

Шляхи досягнення:
-  послідовна імплементація Плану дій реалізації Стратегії розвитку 

малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 
року;

-  створення ефективного регуляторного середовища, забезпечення 
проведення відстеження ефективності дії регуляторних актів;

-  налагодження конструктивного діалогу між бізнесом та владою;
-  надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької 

діяльності, проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців 
(стартапи);

-  створення центрів надання адміністративних послуг у відповідності 
до соціальних стандартів надання публічних послуг, в тому числі проведення 
навчання адміністраторів, запровадження електронних послуг;

-  надання інформаційної підтримки бізнесу, в тому числі організація 
та проведення навчальних тренінгів;

-  організація та проведення навчальних тренінгів для учасників 
АТО/ООС з питань започаткування та ведення бізнесу;

-  створення бізнес-інкубаторів і коворкінг-просторів в громадах;
-  створення рад підприємців при міських, селищних і сільських 

головах;
-  покращення механізму комунікації між владою і громадськістю в 

ОТГ (створення гарячої лінії на сайті громади, кнопки «Підтримка бізнесу», 
запровадження щомісячних зустрічей голови ОТГ з підприємцями);

-  надання інформаційної, організаційної та експертної підтримки 
діяльності клубів молодих підприємців в ОТГ області;

-  організація та проведення заходів із популяризації підприємницької 
діяльності.

Очікувані результати:
-  збільшення кількості зайнятих підприємницькою діяльністю;
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-  збільшення надходжень до місцевого бюджету від діяльності 
суб’єктів малого підприємництва;

-  зменшення регуляторного навантаження на бізнес та формування 
прозорих механізмів взаємодії органів державної влади та бізнесу;

-  збільшення кількості центрів надання адміністративних послуг та 
забезпечення якості надання адміністративних послуг громадянам та 
суб’єктам господарювання;

-  надання фінансової підтримки у вигляді гранту в рамках проведення 
конкурсу бізнес-планів для підприємців початківців (стартапи) не менше ніж
ЗО підприємцям-початківцям;

-  підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО/ООС;
-  організація та проведення «ярмарку кредитів».

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.
Шляхи досягнення:
-  розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування 

державного, місцевого значення та доріг комунальної власності у населених 
пунктах області;

-  сприяння будівництву мосту в районі Ямпіль (Ямпільський район, 
Вінницька область) -  Косеуць (Сороцький район, Республіка Молдова);

-  розвиток міжнародного аеропорту «Вінниця»;
-  відповідно до пріоритетних напрямів відновлення об’єктів 

дорожнього господарства, з врахуванням реформи децентралізації (охорона 
здоров’я, освіта) та соціальних стандартів;

-  активізація інноваційної та науково-технічної діяльності в 
дорожньому господарстві області, застосування ефективних та економічних 
підходів до виконання робіт з застосуванням місцевих матеріалів та 
альтернативних технологій;

-  комплексний підхід до відновлення транспортно-експлуатаційних 
показників штучних споруд на дорогах місцевого значення;

-  додаткове облаштування та забезпечення функціонування пунктів 
габаритно-вагового контролю для недопущення руйнації відремонтованого 
дорожнього покриття автомобільних доріг;

-  розроблення і затвердження регіональної програми розвитку 
автомобільного транспорту, яка визначає зокрема розвиток мережі 
автобусних маршрутів загального користування на відповідній території на 
2020-2025 роки;

-  аналіз та оптимізація маршрутної мережі міжміських і приміських 
маршрутів загального користування із врахуванням потреб об’єднаних 
територіальних громад;

-  проведення заходів щодо боротьби з автомобільними перевізниками, 
які здійснюють пасажирські перевезення поза межами правового поля;

-  дотримання безпеки перевезень пасажирів і вантажів; ^
-  своєчасне і повне задоволення потреб населення в перевезеннях;
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-  проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
державного значення Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» 
в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км53+592 (з 
виготовленням ГЖД та її експертизи);

-  проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
державного значення Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука Барська-Нова Ушиця» 
в межах міста Хмільника Вінницької області від км53+592до км 56+833 ( з 
виготовленням ПКД та її експертизи)

-  підвищення якості та культури обслуговування пасажирів через 
впровадження інноваційних технологій.

Очікувані результати:
-  забезпечення населених пунктів області сучасними автомобільними 

дорогами, а саме:
• автомобільних доріг державного значення:

- проведення капітального та поточного середнього ремонту 
(орієнтовна вартість -  2,9 млрд. грн.);

- експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість -  250 млн. грн.);
• автомобільних доріг місцевого значення:

-  проведення проектно-вишукувальних робіт, капітального, поточного 
середнього, дрібного ремонтів та експлуатаційне утримання (орієнтовна 
вартість -  1,3 млрд. грн. за рахунок державного дорожнього фонду);

-  розвиток інфраструктури між Вінницькою областю та Республікою 
Молдова;

-  покращення технічного стану дороги державного значення;
-  підвищення якості та безпеки перевезень всіма видами 

пасажирського транспорту;
-  розвиток міжрегіональних економічних зв'язків та взаємодії між 

підприємствами галузей транспорту та дорожнього господарства та 
споживачами їх послуг;

-  вдосконалення маршрутної мережі з перевезення пасажирів на 
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);

-  удосконалення регіонального ринку транспортних послуг;
-  підвищення рівня безпеки та рентабельності маршрутів загального 

користування;
-  покращення загального зовнішнього вигляду громади.

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та 
транскордонного співробітництва.

Шляхи досягнення:
-  організація виконання угод про співробітництво між обласною 

державною адміністрацією та регіонами Республік Польща, Білорусь, 
Молдова, Чеської Республіки, Румунії;

\
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-  розширення нових міжнародних контактів з метою укладання угод 
про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво 
обласної державної адміністрації' з адміністративно-територіальними 
одиницями іноземних держав;

-  організація виїзних економічних місій підприємців Вінниччини у 
найбільш перспективні країни з точки зору експорту;

-  проведення тематичних заходів для експортерів з підвищення 
обізнаності у сучасних процесах менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності;

-  сприяння створенню в області офісу євроінтеграції відповідно до 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

-  участь у програмах Європейського інструменту сусідства та 
територіального співробітництва країн Східного партнерства.

Очікувані результати:
-  активізація міжнародного співробітництва з регіонами-партнерами, 

обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій, туристичній та 
культурній сферах, реалізація спільних проектів;

-  диверсифікація зовнішньої торгівлі, оптимізація логістичних 
ланцюгів експортно-імпортних операцій;

-  збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги;
-  наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу 

області;
-  розвиток транскордонного співробітництва в соціально-гуманітарній 

сфері між Вінницькою областю та Республікою Молдова;
-  максимальне використання можливостей спільного розвитку 

прикордонних регіонів;
-  кількість укладених договорів між громадами і закордонними 

партнерами про співпрацю.
Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення 

боротьби з тіньовою зайнятістю. Розвиток ринку праці.

Шляхи досягнення:
-  здійснення моніторингу додержання законодавства про працю та 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення сторонами 
соціального діалогу;

-  здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності 
її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності, а також фізичних осіб-підприємців;

-  організація і проведення сторонами соціального діалогу 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо трудових прав 
та свобод, їх захисту, переваг легальної зайнятості;

-  організація і проведення сторонами соціального діалогу заходів для 
суб’єктів господарювання у сферітрудових відносин, спрямованих на 
посилення інформаційної обізнаності з питань оплати та організації праці,
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колективно-договірного урегулювання, відповідальності за порушення норм 
трудового законодавств тощо;

-  організація і проведення сторонами соціального діалогу 
профорієнтаційних заходів для учнівської молоді, безробітних громадян, 
вивільнюваних працівників, спрямованих на вибір актуальних на ринку праці 
професій, вироблення навичок пошуку роботи та формування конструктивної 
поведінки на ринку праці.

Очікувані результати:
-  підвищення добробуту громадян, зростання середньомісячного 

розміру заробітної плати робітників, зайнятих у галузях економіки на 21,5%;
-  зниження рівня безробіття, покращення можливостей громадян 

знайти гідну роботу та підвищення зайнятості працездатного населення;
-  попередження фактів нелегального використання робочої сили;
-  розвиток соціального діалогу.

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020рікЩ шШ ш

Пі РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА 
М * ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, 
активізація співпраці у сфері освіти і науки. 

Шляхи досягнення:
-  забезпечення впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти;
-  забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти кожній дитині у 

закладі дошкільної освіти шляхом будівництва нових об’єктів, проведення 
реконструкції існуючих приміщень;

-  створення ефективної мережі опорних закладів освіти та 
забезпечення їх доступності;

-  забезпечення високих стандартів навчання;
-  розвиток інклюзивного та дистанційного навчання.

Очікувані результати:
-  створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед, 

учням, які проживають у сільській місцевості;
-  формування ключових компетентностей, необхідних кожній людині 

для успішної життєдіяльності;
-  створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального 

капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і
держави.
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Пріоритет 2. Доосиащення газових котелень котлами на 
альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в 
закладах загальної середньої освіти.

Шляхи досягнення:
- облаштування теплових пунктів;
- монтаж енергоефективних котлів (на твердому та біопаливі), в тому 

числі з врахуванням використання місцевих видів палива;
- часткова реконструкція систем опалення, пов’язана з винесенням 

котлів;
- встановлення апаратури контролю та хімводоочистки;
- переведення газових котелень на альтернативні види палива у 3-х 

закладах освіти області за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів;
- виведення котелень з підвальних приміщень в 3-х закладах;
- підвищення енергоефективності, а саме:

• зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції не 
менше 20% від базового року;

• зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при 
виробництві продукції і доведення їх до нормативних величин;

• забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання 
відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил);

• нормування споживання теплоти на опалення.

Очікувані результати:
-  перехід на енергоефективні вугільні котли забезпечить економію до 

30%) бюджетних коштів в рік;
-  при переході на опалення пелетами економія складе 32%-40%о 

бюджетних коштів в рік;
-  при опаленні дровами - економія бюджетних коштів зросте в 3 рази;
-  безпечні та якісні умови навчання дітей у сільських школах;
-  можливість розвивати виробництво палива з місцевої сировини;
-  створення умов для безпечної експлуатації котлів;
-  унеможливлення травматизму учасників навчально-виховного 

процесу;
-  зниження рівня затрат під час опалювального сезону.

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення 
нового освітнього середовища в закладах освіти. 

Шляхи досягнення:
-  покращення умов для організації освітнього процесу та якості 

освітніх послуг в опорних школах, у т.ч. будівництво (модернізація) опорних 
шкіл та проведення заходів з енергозбереження;

-  створення належних умов для організації освітнього процесу та 
забезпечення доступності усіх шкіл для дітей з особливими потребами;
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-  забезпечення підвозом дітей, учнів та педагогічних працівників до 
місць навчання;

-  проведення капітального ремонту:
• спального корпусу Брацлавського НВК:ДНЗ ЗОШ-інтернат І-ІІІ 

ст.- гімназія;
• спального корпусу Ситковецької спеціальної школи-інтернат.

Очікувані результати:
-  забезпечення швидкісним Wi-Fi Інтернетом (не менше 100 Мбіт/с) у 

всіх опорних школах області;
-  забезпечення комп’ютерними класами -  мінімум 2 комп’ютерні 

класи (по 15 комп’ютерів) на 300 дітей;
-  забезпечення 100% доступності будівель усіх шкіл (включаючи 

туалети) для дітей з особливими потребами.
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Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної 
допомоги жителям області. 

Шляхи досягнення:
-  реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М. І. Пирогова з 

розміщенням нейрохірургічного та інсультного відділення;
-  капітальний ремонт даху головного корпусу обласної дитячої 

клінічної лікарні;
-  капітальний ремонт офтальмологічного відділення обласної дитячої 

клінічної лікарні;
-  реконструкція легеневого відділення №1 Обласного спеціалізованого 

територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія»;
-  реконструкція хіміотерапевтичного відділення з добудовою 4-го 

поверху Подільського регіонального центру онкології;
-  реконструкція неврологічного відділення наслідків захворювання 

центральної та периферійної системи Жмеринської лікарні відновного 
лікування;

-  реконструкція спального корпусу Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні.

Очікувані результати:
-  покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої 

висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації 
та реорганізації галузі охорони здоров’я;

-  забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, 
надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим хірургічного

рофілю;
-  покращення умов перебування хворих в лікувально-профілактичних
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закладах області, підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні;
-  зниження летальності від гострої серцево-судинної патології на 5-

7%;
-  приведення у відповідність до вимог праці медичного персоналу;
-  забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі, підвищення 

енергоефективності будівлі з метою енергозбереження;

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево- 
судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку 
«Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка 
направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево- 
судинною патологією».

Шляхи досягнення:
-  продовження роботи щодо укомплектування структурних 

підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги медичним 
обладнанням та апаратурою згідно до табелю оснащення;

-  подальше впровадження телеметричної дистанційної консультації 
електрокардіограм фельдшерськими бригадами служби екстреної медичної 
допомоги шляхом дооснащення їх необхідним спеціалізованим медичним 
обладнанням;

-  подальше проведення планових коронарографій хворим першої 
черги реєстру хворих із серцево-судинною патологією в Вінницькому 
регіональному клінічному лікувально-діагностичного центрі серцево- 
судинної патології в рамках реалізації регіонального субпроекту;

-  продовження будівництва нової будівлі Вінницького регіонального 
клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології.

Очікувані результати:
-  зниження смертності та інвалідизації хворих області від серцево- 

судинної патології;
-  покращення якості та доступності надання медичної допомоги 

населенню на всіх рівнях;
-  формування у громадян пріоритету здорового способу життя.

Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги 
паліативним пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності 
стаціонарного сектору у Вінницькій області.

Шляхи досягнення:
-  створення спеціалізованих відділень", паліативної (хоспісної) 

допомоги на базі лікарень вторинного рівня з врахуванням перспективних 
планів розвитку госпітальних округів в області; \Д

-  проведення підготовчих робіт до створення! обласного хоспісу для 
онкологічних пацієнтів на ЗО ліжок; у  \
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-  оптимізація третинного рівня медичної допомоги.

Очікувані результати:
-  формування системи ефективної паліативної допомоги та догляду 

відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів;
-збільшення та урізноманітнення форм та методів паліативної 

допомоги та догляду, що дасть можливість підвищити її доступність, 
охопити паліативною допомогою людей похилого віку, дітей, хворих на 
онкологічні захворювання, та інших пацієнтів, які потребують паліативної 
допомоги, незалежно від захворювання;

-  формування оптимальної мережі закладів обласного 
підпорядкування з метою ефективного використання бюджетних коштів.

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян. 

Шляхи досягнення:
-  організація безпосередньої роботи з отримувачами державних 

адресних допомог, пільг та соціальних послуг в умовах децентралізації і 
адмінреформи через фронт-офіси в ОТГ Вінницької області;

-  підтримка вразливих верств населення шляхом виплат адресних 
державних допомог, надання передбачених державою пільг та компенсацій;

-  організація заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної 
компетентності працівників органів соціального захисту населення, в тому 
числі об’єднаних територіальних громад, відповідальних за роботу з 
вразливими категоріями населення та за надання адміністративних послуг 
соціального характеру.

Очікувані результати:
-  підвищення якості надання адміністративних послуг соціального 

характеру та соціальних послуг населенню в ОТГ в умовах децентралізації і 
адмінреформи;

-  зниження рівня бідності соціально вразливих категорій населення, 
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих категорій 
громадян;

-  підвищення рівня кваліфікації працівників органів соціального 
захисту населення, в тому числі об’єднаних територіальних громад, 
відповідальних за роботу з вразливими категоріями населення та надання 
адміністративних послуг соціального характеру.

Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, 
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв 
Небесної Сотні з Вінниччини.

Шляхи досягнення:
-  впровадження та розвиток інноваційних проектів надання допомоги і
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підтримки учасникам АТО/ООС, а також сім’ям героїв Небесної Сотні;
-  здійснення заходів розвитку сімейного дозвілля, психологічного 

сімейного розвантаження членів сімей учасників АТО/ООС, загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні;

Очікувані результати:
-  покращення матеріального стану родин учасників АТО/ООС, сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної 
Сотні;

-  психоемоційне розвантаження, налагодження контакту, згуртування 
членів родини учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні.

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військово
службовців, які беруть учать у АТО/ООС . 

Шляхи досягнення:
-  визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для 

передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 
індивідуального садівництва та особистого селянського господарства з 
метою забезпечення сімей військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну 
цілісність держави;

-  визначення сільськими, селищними та міськими радами земельних 
ділянок комунальної власності, які можуть бути надані у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд зазначеній категорії громадян з подальшим затвердженням їх 
відповідним рішенням;

-  проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права 
власності на земельні ділянки військово-службовців, які беруть учать у 
антитерористичній операції на Сході України.

Очікувані результати:
-  забезпечення надання державної підтримки сім’ям 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають 
суверенітет і територіальну цілісність держави за рахунок забезпечення 
земельними ділянками:

• для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

• для ведення індивідуального садівництва;
• для ведення особистого селянського господарства.

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток 
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
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піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до 
сімейних. 

Шляхи досягнення:
-  проведення комплексу координаційних профілактичних заходів із 

сім’ями, в яких діти потрапили у складні життєві обставини;
-  моніторинг та контроль за своєчасним виявленням дітей в складних 

життєвих обставинах;
-  ефективне функціонування комунальних закладів - Вінницького та 

Жмеринського центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;
-  активізація навчально-методичної роботи для працівників служб у 

справах дітей та фахівців ОТГ, на яких покладено функції захисту прав дітей;
-  посилення інформаційно-просвітницької роботи щодо розвитку 

сімейних форм виховання в ОТГ;
-  розвиток національного усиновлення, як пріоритетної форми 

сімейного виховання дітей, які залишились без піклування батьків;
-  проведення обласного Форуму з нагоди Дня усиновлення;
-  реалізація права на виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу, інших форм, наближених до сімейних;

-  здійснення належного соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-  проведення тренінгових навчань з підготовки кандидатів у прийомні 
батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

-  запровадження навчальних програм для усиновлювачів;
-  ефективне функціонування Козятинського обласного соціального 

центру матері та дитини та Жмеринського обласного соціального 
гуртожитку;

-  методична допомога об’єднаним територіальним громадам щодо 
визначення їх потреб у соціальних послугах, створення і розвитку мережі 
послуг для сімей з дітьми відповідно до потреб;

-  забезпечення виконання повноважень у сфері надання соціальних 
послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги об’єднаними 
територіальними громадами;

-  застосування комплексної технології соціальної роботи «ведення 
випадку» у процесі надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.

Очікувані результати:
-  зменшення кількості дітей, що опинились у складних життєвих 

обставинах, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків;
-  досягнення не менше 93% влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання з числа
их, що перебувають на первинному обліку служб у справах дітей
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Вінницької області;
-  збільшення кількості дітей, що повертаються із закладів до 

біологічних сімей;
-  зменшення кількості сімей, в яких є загроза соціального сирітства;
-  зменшення кількості відмов від новонароджених дітей;
-  підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків- 

вихователів, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки 
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження 
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків.

Шляхи досягнення:
-  забезпечення ефективної діяльності Центру допомоги жінкам, 

постраждалим від насильства;
-  створення та забезпечення функціонування мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги;
-  забезпечення ефективної діяльності безоплатної «Лінії довіри» з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та 
дискримінації за ознакою статі;

-  підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

-  вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому 
насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і 
проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб;

-  посилення координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

-  проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед 
населення щодо запобігання домашньому насильству і ризикам потрапляння 
в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;

-  створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми та домашнього насильства.

Очікувані результати:
-  забезпечення в суспільстві підвищення престижу паритетної сім’ї;
-  підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання 

та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
-  зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;
-  створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які 

постраждали від домашнього насильства;
-  створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і 

чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
-  підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення
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від потрапляння до ситуація торгівлі людьми, а також можливостей 
отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної 
поведінки у населення.

Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального 
забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню. 

Шляхи досягнення:
-  дотримання державних стандартів у наданні соціальних послуг;
-  впровадження інноваційних соціальних послуг;
-  залучення громадських організацій до надання соціальних послуг з 

використанням механізму соціальне замовлення;
-  розвиток та сприяння активізації людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю у культурно - дозвілєву діяльність;
-  здійснення заходів, спрямованих на покращення умов проживання 

клієнтів у закладах соціального обслуговування;
-  проведення навчальних семінарів, тренінгів, фокус-груп, воркшопів 

для спеціалістів органів соціального захисту області, підвідомчих установ, 
територіальних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями та інших працівників у сфері 
надання соціальних послуг, у тому числі, людям з інвалідністю;

-  організація роботи та проведення засідань спостережних комісій з 
питань дотримання прав та законних інтересів осіб, що перебувають у місцях 
позбавлення волі та звільнених з місць позбавлення волі;

-  проведення інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, 
рекреаційних та інших заходів за участі людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю, в т. ч. ведення здорового способу життя.

Очікувані результати:
-  збільшення рівня охоплення соціальними послугами осіб, які 

перебувають в складних життєвих обставинах територіальними центрами 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

-  покращення якості та ефективності надання соціальних послуг та 
соціального забезпечення особам з інвалідністю та людям похилого віку;

-  підвищення рівня кваліфікації працівників соціальної сфери;
-  підтримка активного способу життя людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю, розвиток культурно-дозвілєвої сфери.

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері 
соціальної та молодіжної політики 

Шляхи досягнення:
-  реалізація заходів в рамках виконання Протоколу про співпрацю, 

кладеного між Департаментом соціальної та молодіжної політики
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облдержадміністрації та Головним управлінням соціальної допомоги та 
захисту дітей м. Ясси (Румунія) від 06.12.2018 №1;

-  здійснення міжнародних молодіжних обмінів (співробітництво з 
Польщею, Литвою, Румунією, Чехією та іншими країнами);

-  організація участі українських молодіжних делегацій у міжнародних 
акціях, іграх, конкурсах, конференціях, форумах, фестивалях, наметових 
таборах, та інших заходах, у тому числі представників Студентської ради 
Вінниччини;

-  вивчення кращих міжнародних практик.

Очікувані результати:
-  вивчення та використання набутого європейського досвіду у 

розв’язанні суспільно значущих проблем;
-  інтеграція української молоді в європейські та світові молодіжні 

структури.

Пріоритет 14. Реалізація програм доступного житла в області. 

Шляхи досягнення:
-  створення сприятливих умов для розвитку будівельної галузі області;
-  допомога у вирішення житлової проблеми громадянам, потребуючим 

поліпшення житлових умов;
-  удосконалення діючих механізмів пільгового довготермінового 

кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
спрямування з місцевих бюджетів асигнувань на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла;

-  надання довгострокових пільгових кредитів шляхом укладання угод 
на будівництво, добудову та реконструкцію, придбання житла, а також 
укладання угод на інженерні мережі;

-  здійснення контролю за введенням в експлуатацію об'єктів житла;
-  формування заходів для здешевлення вартості будівництва і 

придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов.

Очікувані результати:
-  покращення соціально-побутових умов життя населення;
-  збільшення інвестицій та кредитних коштів вітчизняних і зарубіжних 

фінансових установ у будівельну галузь;
-  розвиток будівельної галузі регіону.

Пріоритет 15. Забезпечення всіх категорій споживачів питною 
водою, приведеною до стандартів якості. 

Шляхи досягнення:
-  відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 

водопостачання;
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-  приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та 
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки 
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на 
відповідність встановленим стандартам;

-  будівництво і реконструкція мереж водопостачання та 
водовідведення, а також водопровідних та каналізаційних насосних споруд;

-  будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення 
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій, 
обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
розробок;

-  розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання;

-  оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод 
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

-  оснащення джерел виробництва питної води технологічними 
приладами обліку води.

Очікувані результати:
-  забезпечення населення області послугами з водопостачання та 

водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних 
стандартів;

-  створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності 
підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів 
для їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій та 
обладнання;

-  зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів, 
впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних 
проектів;

-  відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційного 
господарства;

-  попередження забруднення джерел питного водопостачання, 
забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

-  підвищення ефективності та надійності функціонування систем 
водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, 
технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води 
на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем 
забору, транспортування питної води та водовідведення.

Пріоритет 16. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та 
спорту. 

Шляхи досягнення:
-  продовження реалізації заходів з розвитку пріоритетних для області 

олімпійських і неолімпійських видів спорту, в тому числі шляхом 
реформування роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприяти у підготовці
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спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та 
Вінниччини, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;

-  продовження роботи з покращення матеріально-технічної бази 
обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування її необхідним 
обладнанням та інвентарем, придбання необхідного автомобільного 
транспорту та спеціального обладнання до нього;

-  продовження реалізації заходів з будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного ремонтів спортивних споруд різних типів, в 
районах і містах області, в тому числі:

• завершення капітального ремонту КЗ «Спорткомплекс» «Здоров’я» зі 
створенням умов для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій;

• завершення будівництва ' сучасного стадіону на території 
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;

• реконструкція легкоатлетичного манежу Вінницької територіальної 
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»;

• отримання відповідних дозволів на проведення реконструкції 
Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-спортивної школи олімпійського 
резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської та розпочати її реконструкцію;

• створення обласної спортйвно-оздоровчої бази в с. Кривошиї 
Хмільницького району;

-  будівництво в районах, містах та об'єднаних територіальних 
громадах області сучасних стадіонів, спортивних майданчиків зі штучним 
покриттям, мультифункціональних майданчиків і майданчиків з 
тренажерним обладнанням;

-  підготовка та виступ провідних спортсменів області в XXXII літніх 
Олімпійських іграх в Токіо (Японія) та інших міжнародних і всеукраїнських 
змаганнях;

-  поліпшення житлово-побутових умов провідним спортсменам 
області, в тому числі за рахунок надання грошової винагороди переможцям і 
призерам міжнародних змагань;

-  залучення до участі в обласних фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходах збірних команд об’єднаних територіальних громад;

-  сприяння у передачі повноважень з розвитку видів спорту 
відповідним федераціям, як центрам управління видами спорту, носіям 
правил, регламентів та стандартів у сфері спорту;

-  сприяння розвитку мережі спортивних клубів, як базової ланки 
спортивної сфери;

-  початок роботи з оцифровки спортивної галузі з метою якісної 
аналітики поточних показників та відкриття ІТ ринку у сфері послуг;

-  реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, л/а доріжок) 
по вул.Столярчука, 23у місті Хмільнику Вінницької області.

Очікувані результати:
-  залучення не менше 19% мешканців області до занять фізичною 

культурою і спортом, 11% дітей шкільного віку до занять у спортивних 
секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубах усіх 
територій (містах і районах, ОТГ);
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-  поліпшення матеріальної бази галузі;
-  забезпечення всіх опорних шкіл і не менш третини шкіл у містах 

великим або середнім футбольним полем з професійним штучним покриттям 
бігових доріжок, полями для міні футболу із штучним покриттям, 
майданчиками для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зоною 
ворауту та освітленням;

-  створення належних умов для навчання, тренування молоді та 
підготовки олімпійського резерву;

-  забезпечення доступності, якості та різноманітності форм 
оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних 
соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт;

-  підвищення якості проведення спортивних змагань;
-  покращення спортивної інфраструктури міста.

Пріоритет 17. Збереження культурної спадщини, сприяння 
розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення 
міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов 
для збереження та розширення доступу громадян до документів 
Національного архівного фонду.

Шляхи досягнення:
-  розвиток об’єднаних територіальних громад та малих міст як 

культурно-туристичних кластерів, широке впровадження проекту «Малі 
міста -  великі враження»;

-  розробка карти фестивалів області;
-  організація творчих проектів в рамках реалізації угод про співпрацю 

між Вінницькою областю та зарубіжними країнами;
-  сприяння залученню інвестицій у культурну сферу області;
-  впровадження проекту «Бюджет участі», реалізація спільних 

проектів з громадськими ініціативами;
-  реалізація заходів з метою збереження культурної спадщини, в т. ч. 

нематеріальної культурної спадщини та активізації культурного туризму в 
області:

• забезпечення розвитку історико-меморіального комплексу пам’яті 
жертв нацизму (ставка «Вервольф», с. Стрижавка, Вінницького району);

• створення Дирекції музейних закладів та передача до обласної 
комунальної власності:

- музею О. Можайського (смт. Вороновиця, Вінницького району);
- музею П. Чайковського (смт. Браїлів, Жмеринського району);
• створення музею народної культури та постійно-діючої виставки 

«Народні витоки Поділля»;
• створення садиб-ремесел на базі закладів культури об’єднаних 

територіальних громад;
• внесення 5 елементів до Всеукраїнського реєстру нематеріальної 

культурної спадщини та до обласного реєстру;
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• організація фольклорно-етнографічних експедицій за участю 
науковців, мистецтвознавців;

• виявлення та дослідження об'єктів археологічної спадщини на 
території області;

• запровадження сучасних технологій у створенні музейних 
експозицій;

-  модернізація закладів та створення належних умов для підготовки 
професійних кадрів у Вінницькому коледжі культури і мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича та Тульчинському коледжі культури;

-  реорганізація обласних бібліотечних закладів, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютеризації та автоматизації 
бібліотечно-бібліографічних процесів та нового проекту «Бібліобус», 
забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів бібліотек 
для осіб з особливими потребами;

-  створення та реалізація національного конкурентоспроможного 
мистецького продукту театрально-видовищними закладами, модернізація їх 
технічного оснащення;

-  забезпечення реставраційних та протиаварійних робіт на пам'ятках 
культурної спадщини:

• реконструкція приміщень під універсальну концертну залу по 
вул. Театральній, 15, м. Вінниця;

• реставрація з реконструкцією обласного українського 
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського, м. Вінниця;

• реставрація пам’ятки архітектури національного значення 
«Палац» по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці;

• реставрація пам’ятки архітектури та містобудування місцевого 
значення по вул. Петлюри 15, м. Вінниця;

• реконструкція елементів благоустрою частини території пам’ятки 
містобудування та архітектури державного значення «Палац» по 
вул.Незалежності, 19, м. Тульчин;

• виготовлення проекту реставрації памятки архітектури 
національного значення «Башта» з охоронним номером 994/2-Н;

-  організація заходів з популяризації українського кіно та підвищення 
інтересу масового глядача, активізація міжнародного співробітництва та 
покращення іміджу України у сфері кіномистецтва створення якісної бази 
для підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері кіномистецтва на базі 
Тульчинського коледжу культури;

-  розширення та урізноманітнення форм і видів освітніх послуг у сфері 
культури для різних верств населення;

-  врахування вимог ринку праці у підготовці фахівців для галузі 
культури;

-  створення належних умов для зберігання документів Національного 
архівного фонду, приведення їх фізичного стану у відповідність з вимогами 
нормативних документів;

-  розвиток системи електронного копіювання архівних документів.
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Очікувані результати:
-  формування цілісного культурно-інформаційного простору, 

створення, захист та просування високоякісного і конкурентоспроможного 
культурно-мистецького продукту;

-  створення рівних умов для діяльності закладів, установ та 
організацій галузі культури незалежно від форм власності;

-  задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу 
незалежно від місця проживання;

-  популяризація та розвиток народних художніх промислів;
-  збереження культурної спадщини, відтворення традиційного 

характеру середовища історичних ареалів населених місць;
-  формування національно-патріотичного репертуару театрів, 

концертних організацій, творчих колективів, розповсюдження кращих зразків 
національного кіномистецтва;

-  комплектування та оновлення фондів музеїв, картинних галерей, 
організація виставок;

-  збільшення контингенту учнів в мистецьких школах до 20%;
-  збільшення власних надходжень в загальному обсязі фінансування 

на утримання закладів культури, перехід до проектного фінансування;
-  розширення доступу громадян до архівних відомостей з історії 

регіону;
-  реставрація памяток архітектури;
-  збереження історико-культурної спадщини і відтворення 

традиційного характеру середовища історичного ареалу міста Хмільника.
Пріоритет 18. Розвиток туристичної галузі.
Шляхи досягнення:
-  розроблення та впровадження нових дисцинацій та готових 

туристичних продуктів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно- 
мистецтвознавчої, історико-етнічної,' гастрономічної та іншої тематики з 
метою зростання туристичних потоків та розвитку внутрішнього туризму;

-  сприяння розвитку туристичної інфраструктури, в тому числі 
пристосування для організації відвідування осіб з інвалідністю;

-  проведення екскурсій для малозабезпечених верств населення, дітей- 
сиріт та молоді з обмеженими функціональними можливостями;

-  облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу 
Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»;

-  надання методологічної допомоги особам, які бажають розвивати 
сільський зелений туризм (гастрономічний та інші види туризму);

-  прийняття участі та сприяння в організації регіональних виставок, 
конференцій, фестивалів, традиційних свят та інших заходів;

-  підготовка та проведення прес- та інфо- турів для представників 
туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених 
організацій по визначених маршрутах;

-  створення та патентування туристичного бренду області;
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-  презентація туристичного потенціалу області на вітчизняних та 
закордонних спеціалізованих конференціях, форумах, семінарах, виставках 
та ярмарках;

-  сприяння об’єднаним територіальним громадам, 
райдержадміністраціям по залученню інвестицій, грантових коштів та 
міжнародної технічної допомоги для розвитку туристично-рекреаційної 
сфери;

-  продовження роботи в напрямку створення науково-туристичного 
комплексу «Липовецько-Іллінецька астроблема» (Іллінецький кратер);

-  сприяння в проведені ознакування туристичних об’єктів та 
маршрутів;

-  сприяння у розвитку медичного та оздоровчого туризму, зокрема 
розвиток курортополісу «Хмільник».

Очікувані результати:
-  підвищення іміджу Вінниччини та інвестиційної привабливості 

області у лікувально-оздоровчій туристичній сфері на державному і 
міжнародних рівнях;

-  створення нових туристичних продуктів;
-  збільшення туристичних потоків;
-  зростання кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної 

діяльності на 10%;
-  збільшення обсягів туристичного збору на 20%).;
-  збільшення кількості місць у закладах розміщення в області;
-  створення нових туристичних маршрутів;
-  зростання до 5% обсягів доходу юридичних та фізичних осіб від 

надання туристичних послуг;
-  створення нових робочих місць у туристично-рекреаційній галузі та 

суміжних сферах діяльності.

Пріоритет 19. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 
розповсюдження, популяризації читання. 

Шляхи досягнення:
-  сприяння випуску творів, які забезпечують об’єктивне висвітлення 

історичних подій, популяризують історичну, культурну спадщини, традиції 
українського народу, позитивно впливають на підвищення інтелектуального 
рівня дітей, молоді, задоволення освітніх, духовних і соціальних потреб 
громадян;

-  видання альбомів експозицій музеїв, робіт митців Вінниччини та 
творів українських класиків; V

-  оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для 
забезпечення потреб усіх соціальних груп населення виданнями з різних 
галузей знань; у /  \
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-  забезпечення поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек 
та загальноосвітніх навчальних закладів;

-  видання творів місцевих авторів та серії книг про міста та села 
області «Моя Вінниччина» за рахунок коштів обласного бюджету;

-  проведення культурно-освітніх тематичних заходів (години поезії, 
літературні вечори та ранки, літературні конкурси читців, презентації книг, 
літературні свята з нагоди відзначення річниць від дня народження 
письменників) з метою посилення ролі книги у формуванні світогляду 
громадянина, його національної свідомості, патріотизму, української 
ментальності, створення належних умов для формування читацької культури;

-  реалізація медіапроектів, спрямованих на популяризацію книги, 
розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання;

-  активізація роботи щодо розширення мережі книгорозповсюдження 
шляхом відкриття суб’єктами підприємницької діяльності відділів, секцій та 
куточків з продажу книг в магазинах населених пунктів;

-  популяризація книжкової продукції регіональних видавництв, творів 
місцевих авторів через участь видавничих організацій в обласних, 
всеукраїнських книжкових виставках, інших культурно- мистецьких заходах;

-  створення звукових книг для представлення їх в мережі Інтернет.

Очікувані результати:
-  забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом 

перекладу та видання державною мовою визначних зарубіжних науково- 
популярних і літературних творів;

-  підвищення інтересу громадян до української історії та краєзнавчої 
творчості, історії населених пунктів Вінниччини;

-  забезпечення доступною книжковою продукцією всіх соціальних, 
професійних, вікових груп населення області виданнями з різних галузей 
знань державною мовою;

-  поповнення бібліотечних фондів області та шкільних бібліотек.

Пріоритет 20. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної 
злагоди в області. 

Шляхи досягнення:
-  проведення систематичних засідань обласної Ради церков та 

релігійних організацій, районних міжконфесійних Рад, а також Ради 
національно-культурних товариств області;

-  проведення спільних науково-історичних, релігієзнавчих та 
міжнаціональних конференцій;

-  забезпечення інформаційно - медійної підтримки релігійним 
організаціям та національно-культурним товариствам у реалізації проектів 
спрямованих на духовне просвітництво серед населення, яке засноване на

б’єктивній оцінці історії, традиції і культури;
-  проведення військово-патріотичних та культурно-просвітницький
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заходів у літніх таборах релігійних організацій;
-  проведення паломницько-туристичних подорожей сакральною 

спадщиною Подільського краю та України;
-  підтримка діяльності «Центру національних культур Вінниччини»;
-  проведення спільно з національно-культурними товариствами 

науково-практичних конференцій, «круглих» столів, виставок, пошукових і 
етнографічно-історичних досліджень, упорядкування місць масових 
поховань представників національних спільнот, які загинули під час воєн, 
голодомору, депортацій, тощо;

-  проведення Міжнародних днів азербайджанської, білоруської, 
вірменської, грузинської, єврейської, кримськотатарської, литовської, 
німецької, польської культур та історій;

-  сприяння участі творчих колективів національно-культурних 
товариств у Міжнародних фестивалях.

-  встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків тощо видатним діячам 
Вінниччини -  представникам національних спільнот;

-  проведення фестивалів і національних свят; книжкових і 
образотворчих виставок; благодійних концертів і творчих вечорів художніх 
колективів національних спільнот, тощо;

-  проведення Днів Міжнародної рідної мови, слов’янської писемності і 
культури;

-  видання науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних 
довідників, альманахів, збірки творів представників національних спільнот;

-  виготовлення друкованої продукції (буклети, стенди, плакати, 
календарі тощо) про діяльність національно-культурних товариств;

-  підтримка створення теле- та радіопередач про життя та діяльність 
національних спільнот;

-  розробка та реалізація спільних культурно-просвітницьких, освітніх 
та інформаційних проектів із громадськими організаціями української 
діаспори і використання її потенціалу для формування позитивного іміджу 
Вінниччини;

-  проведення скоординованої роботи із забезпечення розвитку зв’язків 
з громадами закордонних українців та ознайомлення закордонних українців з 
національними традиціями, історичними подіями та святами новітньої історії 
України.

Очікувані результати:
-  зміцнення взаєморозуміння і терпимості між релігійними 

організаціями різних віросповідань;
-  формування толерантності в суспільстві та запобігання розпалюванню 

міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, \а також проявів ксенофобії, 
дискримінації, нетерпимого ставлення до осі© за ознаками раси, етнічного 
походження та ставлення до релігії; М д
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-  забезпечення захисту прав осіб, що належать до національних 
меншин;

-  сприяння розвитку етнічної самобутності національних меншин, 
задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб.

Пріоритет 21. Розроблення та оновлення містобудівної 
документації на місцевому рівні. 

Шляхи досягнення:
-  передбачення коштів у сільських, міських, районних, та обласному 

бюджетах на розроблення містобудівної документації на регіональному та 
місцевому рівнях;

-  оновлення топографо-геодезичної основи для населених пунктів 
області.

Очікувані результати:
-  забезпечення необхідною містобудівною документацією населених 

пунктів та територій області шляхом її розроблення або оновлення:

• 12 схем планування територій об’єднаних територіальних
громад;

• ЗО генеральних планів та планів зонування населених пунктів;

(40 ЦІЛЬ* е к о л о г і ч н а  б е з п е к а  н а в к о л и ш н ь о г о
* СЕРЕДОВИЩА 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання 
рекреаційного потенціалу області 

Шляхи досягнення:
-  забезпечення можливості ефективного сприяння захисту довкілля з 

урахуванням перспектив переходу на чисту, енергоефективну, 
низьковуглецеву та стійку до кліматичних змін економіку;

-  забезпечення знешкодження накопичених непридатних пестицидів із 
запровадженням екологічно безпечних технологій;

-  реалізація заходів щодо поводження з ТПВ, роздільного збору 
відходів та впровадження процесу вторинної переробки ТПВ;

-  здійснення заходів щодо відновлення корінних природних 
комплексів на територіях природно-заповідного фонду садово-паркового

истецтва;
-  реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених
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пунктів області;
-  покращення гідрологічного режиму річок, укріплення берегів водних 

об’єктів у межах населених пунктів, в тому числі:
• розчистка русла р. Південний Буг на території міст Вінниця, 

Хмільник та смт Стрижавка Вінницького району;
• розчистка русла річки Сіб в межах м.Гайсина;
- впровадження органами місцевого самоврядування новітніх методів 

та технологій гуманного поводження з безпритульними тваринами.

Очікувані результати:

-  забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного 
навантаження на навколишнє середовище;

-  зменшення обсягів відходів, що підлягають захороненню; повторне 
використання ресурсоцінних матеріалів;

-  скорочення викидів парникових газів;
-  поліпшення стану водних об'єктів області та їх гідрологічного 

режиму;
-  збільшення частки природно-заповідного фонду області, збереження 

та відновлення природних екосистем;
-  поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного

стану;
-  забезпечення комфортного співіснування безпритульних тварин 

поряд з людиною та утвердження в суспільстві гуманного ставлення до 
тварин.

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та 
посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та 
мисливських тварин.

Шляхи досягнення:
-  виготовлення правовстановлюючих документів (державних актів) на 

землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення 
меж в натурі на землі, передані в постійне користування обласному 
комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
«Віноблагроліс»;

-  поліпшення стану та якісного складу лісонасаджень, посилення їх 
екологічних функцій та підвищення продуктивності лісів;

-  охорона державного мисливського фонду;
-  придбання та завезення з інших регіонів мисливських тварин;
-  проведення обміну мисл тварин в середині області та за її

межами;
-  придбання кормів для підгодівлі червонокнижних та мисливських

тварин;
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-  запровадження електронного обліку деревини та продукції 
лісозаготівель.

Очікувані результати:
-  підвищення рівня лісистості області до оптимального рівня;
-  збереження та збільшення чисельності червонокнижних та 

мисливських тварин;
-  покращення організації праці, посилення контролю за відпуском 

лісопродукції.

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, 
підвищення ролі засобів масової інформації у становленні 
громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із 
ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

Шляхи досягнення:
-  всебічне, об’єктивне та оперативне інформування через засоби 

масової інформації та інші канали комунікацій про діяльність місцевої влади 
з реалізації завдань соціально-економічного розвитку області;

-  сприяння розвитку інформаційного простору, як за рахунок 
збільшення можливостей доступу до каналів інформації, так і за рахунок 
підвищення якості інформації;

-  підтримка свободи слова в області;
-  організація та здійснення навчальних заходів з питань розвитку 

громадянського суспільства для представників громадськості, працівників 
місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування;

-  підтримка ініціатив громадськості, надання на конкурсних засадах 
фінансової допомоги організаціям громадянського суспільства на реалізацію 
розроблених програм (проектів, заходів), зокрема, з розвитку громадянського 
суспільства;

-  прозорість та відкритість діяльності місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування області;

-  надання з обласного бюджету фінансової підтримки управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області 
для покриття витрат на утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які перебувають на балансі цього управління 
(адміністративних приміщень);

-  з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання 
обласним комунальним підприємством суспільно-значимих послуг 
громадянам та бюджетним установам області з автоперевезень, в разі 
встановлення (затвердження) ціни (тарифу) на відповідні послуги в розмірі,

ижчому від економічно обґрунтованого розміру, передбачити

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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відшкодування різниці між такими розмірами на дані послуги за рахунок 
коштів обласного бюджету;

-  налагодження ефективних механізмів співпраці місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями 
громадянського суспільства та засобами масової інформації;

-  залучення громадськості до процесів формування, реалізації та 
контролю державної та регіональної політики;

-  сприяння діяльності громадських рад при місцевих органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

-  здійснення заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти 
населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через 
різні форми демократії участі;

-  посилення інституційної спроможності громадських організацій, 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у їх 
взаємодії;

-  забезпечення органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової 
допомоги з питань порядку створення і діяльності організацій 
громадянського суспільства, підвищення громадянської та правової 
культури;

-  стимулювання волонтерської діяльності;
-  розширення сфер застосування державно-приватного партнерства за 

участю організацій громадянського суспільства;
-  надання методичної, консультативної та організаційної допомоги 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань 
взаємодії з організаціями громадянського суспільства і розвитку 
громадянського суспільства в цілому;

-  проведення просвітницьких заходів та виготовлення соціальної 
реклами з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з організаціями громадянського суспільства, розвитку 
громадянського суспільства;

-  внесення пропозицій щодо включення до навчальних програм 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів курсів і 
тем з питань розвитку громадянського суспільства.

Очікувані результати:
-  постійний доступ громадськості до інформації щодо діяльності 

обласної Ради, облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
-  міжсекторальна співпраця для розбудови громадського суспільства 

засобами формування корпоративної співпраці, оперативних реакцій, 
підвищення прозорості, відкритості, результативності участі громадськості у 
прийнятті рішень із запровадженням нових форматів співпраці;

-  підтримка інститутів громадянського суспільства виключно через 
доведення відкритих конкурсів;

-  розробка механізму визначення пріоритетних напрямків потреб
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громадян та підтримка інститутів громадянського суспільства в розрізі 
визначених напрямків, враховуючи регіональні особливості;

-  підтримка інститутів громадянського суспільства, які працюють у 
сфері соціально-економічної адаптації вразливих верств населення, які 
інтегруються або ре інтегруються в місцеві громади, а також для проведення 
ними навчально-просвітницьких заходів, спрямованих на соціально- 
гуманітарний та економічний розвиток громад;

-  посилення співпраці влади та інститутів громадянського суспільства;
-  підвищення спроможності представників ІГС здійснення 

моніторингу виконання програм та проектів підтриманих за бюджетні кошти;
-  установлення ефективного зворотного зв'язку між владою й 

громадськістю області, урахування пропозиції інститутів громадянського 
суспільства та думки громадськості при вирішенні завдань соціально- 
економічного розвитку області, актуальних суспільно важливих проблем;

-  забезпечення ефективної діяльності консультативно-дорадчих 
органів (громадських рад) при органах влади;

-  підвищення професійного рівня представників органів влади та 
органів місцевого самоврядування щодо дієвого використання механізмів 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;

-  підвищення рівня довіри мешканців області до місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства.

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і 
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина. 

Шляхи досягнення:
-  організація і проведення заходів, спрямованих на формування у 

молодих людей активної життєвої позиції, навичок реалізації громадянських 
прав та обов’язків, національно-патріотичної свідомості, почуття власної 
гідності;

-  впровадження інноваційних форм роботи з молоддю, формування у 
процесі співпраці з громадськими об’єднаннями системи неформальної 
освіти;

-  створення координаційних рад при всіх районних державних 
адміністраціях та міських радах міст обласного значення (моніторинг 
діяльності існуючих таких консультативно-дорадчих органів, створення та 
реалізація районних програм національно-патріотичного виховання);

-  розвиток існуючих та відкриття молодіжних центрів/просторів в 
містах обласного значення.

Очікувані результати:
-  підвищення ефективності роботи установ національно-патріотичного 

^прямування та інших організацій, які здійснюють заходи з національно- 
патріотичного виховання;
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-  розвиток мережі щорічних наметових патріотичних таборів;
-  охоплення різними формами заходів кожну десяту молоду людину, 

спрямованих на формування громадської активності, громадської 
відповідальності та свідомості, підвищення рівня знань щодо інституційних 
механізмів реалізації своїх прав.

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів 
громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

Шляхи досягнення:

-  впровадження ефективного механізму захисту прав викривачів:
• забезпечення роботи спеціальних телефонних ліній, офіційного 

веб-сайту та засобів електронного зв’язку;
• проведення методичної та роз’яснювальної роботи з посадовими 

особами органів, громадськими організаціями, громадянами;
-  оцінка внутрішнього середовища серед суб’єктів владних 

повноважень на наявність корупційних ризиків:
• ідентифікація корупційних ризиків та визначення заходів щодо 

нейтралізації або мінімізації впливу управлінське середовище;
• розробка та прийняття обласної антикорупційної програми;
• отримання точного та кількісно визначеного впливу корупційних 

ризиків на управлінський процес, що дозволить використати ці дані для 
розробки дослідження на тему тенденцій впливу корупційних ризиків на всіх 
рівнях діяльності установи;

-  запровадження ефективної системи внутрішнього контролю в 
бюджетних установах та забезпечення функціонування внутрішнього аудиту:

• підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у 
сфері економіки;

• здійснення контролю за оприлюдненням комунальними 
підприємствами, установами та організаціями своїх статутів, фінансової 
звітності, основної інформації про діяльність;

• забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень 
містобудівного розвитку та презентацій проектів будівництва;

• здійснення електронних консультацій заявників;
• контроль якості надання комунальних послуг із залученням 

громадських активістів спільно з представниками підприємств монополістів, 
управляючих компаній та ОСББ;

• запровадження прозорих механізмів щодо оренди та продажу 
комунального майна;

• проведення моніторингу закупівель через електрону систему
го2огго;

-  розбудова комплексної системи реагування; системи управління 
нарядами поліції, розширення покриття відео нагляду в населених пунктах;
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-  розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції за принципом 
взаємодії населення на засадах партнерства («community policing»);

-  формування професійного кадрового ядра поліції, здатного надавати 
якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства;

-  підвищення ефективності діяльності із забезпечення внутрішнього 
контролю та запобігання корупції в підрозділах поліції.

Очікувані результати:
-  зменшення рівня впливу виявлених корупційних ризиків;
-  покращення інституційної системи захисту прав викривачів;
-  підвищення фактів виявлення порушення вимог Закону України 

«Про запобігання корупції;
-  створення системи оцінювання пріоритетів та визначення джерел для 

реалізації заходів контролю за конкретними процедурами виявлення 
корупції;

-  зниження рівня корупції;
-  підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
-  публічність інформаційного супроводу містобудівної діяльності та 

земельних відносин;
-  підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою 

органів місцевої влади;
-  збільшення розкриття кримінальних правопорушень в економічній

сфері;
-  захист прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від 

злочинних посягань.

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання 
бюджетних коштів в ході виконання обласних програм. 

Шляхи досягнення:
-  складання проектів місцевих бюджетів (які мають взаємовідносини з 

державним бюджетом) на 2020 рік та в подальшому із застосуванням 
програмно-цільового методу;

-  публікація даних про використання бюджетних коштів в ході 
виконання обласних програм в засобах масової інформації (електронних 
та друкованих), інформування на брифінгах, прес-конференціях, тощо;

-  аналіз стану виконання обласних програм;
-  проведення Головним управлінням статистики у Вінницькій області 

додаткових статистичних та соціологічних досліджень та спостережень;
-  здійснення Головним управлінням статистики у Вінницькій області 

статистичного моніторингу та аналізу показників соціально-економічного
звитку області та виконання обласних програм;
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-  забезпечення Головним управлінням статистики у Вінницькій 
області регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування необхідною додатковою статистичною інформацією для 
виконання ними своїх функцій і повноважень;

-  обговорення з громадськістю результатів використання бюджетних 
коштів в ході виконання обласних програм та подання нею відповідних 
пропозицій щодо покращення ефективності використання вказаних 
коштів.

Очікувані результати:
-  постійний доступ громадськості до інформації з питань 

використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм;
-  підвищення рівня прозорості та публічності використання 

бюджетних коштів, покращення ефективності їх використання під час 
виконання обласних програм за рахунок проведення закупівель через 
електрону систему РРХ^ОВДІО;

-  підвищення результативності виконання обласних програм;
-  оперативний аналіз соціально-економічного розвитку області.

Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки 
програм (заходів) комплексного розвитку територій.

Шляхи досягнення:
-  надання консультативно-методичної та фінансової допомоги у 

реалізації проектів територіальних громад з питань соціально-економічного 
розвитку територій;

-  співпраця з міжнародними організаціями та фінансова підтримка 
територіальних громад області щодо реалізації програм (проектів) 
міжнародної технічної допомоги;

-  реалізація проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний 
відбір та можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету 
отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми 
підтримки секторальної політики -  Підтримки регіональної політики 
України;

-  проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад області;

-  поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних 
громад;

-  складання територіальними громадами планів розробки генеральних 
планів і планів зонування населених пунктів;

-  забезпечення оренди приміщення під офіс обласного ресурсного 
центру громад в рамках проекту ЄС/ПРООН;

-  сприяти активізації роботи органів державної влади, громадських 
ганізацій із залучення грантових коштів у розвиток інноваційного
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підприємництва області, трансферу технологій, поширення інформації про 
новітні технологічні можливості та досягнення.

Очікувані результати:
-  підвищення активності громадян в питаннях управління 

територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку 
територій;

-  покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі 
й міжнародними представництвами та інвесторами;

-  набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій;
-  підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проектів 

у сфері інноваційного розвитку, а також обсягу залучених коштів від 
реалізації таких проектів.

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних 
громад та їх об’єднань. 

Шляхи досягнення:
-  стимулювання розвитку співробітництва територіальних громад 

шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації 
спільних проектів;

-  сприяння визначенню оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом 
передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим 
органам рад відповідного рівня;

-  створення належних матеріальних, фінансових та організаційних 
умов для забезпечення розвитку територіальних громад.

Очікувані результати:
-  підвищення ефективності регіонального управління;
-  забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями 

територіальних громад на місцевому рівні;
-  високий рівень обізнаності населення територіальних громад області, 

представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади 
щодо об'єднання територіальних громад та децентралізації влади;

-  поширення успішних практик.

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е- 
демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування регіону. 

Шляхи досягнення:
-  розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
-  підтримка безперебійного функціонування автоматизованих систем 

області;
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-  придбання засобів інформатизації;
-  придбання ліцензійного програмного забезпечення інформатизації;
-  створення комплексних систем захисту інформації;
-  упровадження автоматизованих систем підтримки прийняття 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів 
влади;

-  подальший розвиток та забезпечення технічного супроводу й 
підтримки системи електронного документообігу;

-  розвиток регіонального інформаційного порталу адміністративних 
послуг Вінницької області;

-  реалізація спільних проектів, спрямованих на розвиток е-урядування, 
з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з 
метою створення умов для залучення позабюджетних коштів;

Очікувані результати:
-  безперебійна робота регіональних інформаційних систем та ресурсів;
-  модернізація та забезпечення безпечного функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
-  підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;
-  безперебійне функціонування системи електронного документообігу 

облдержадміністрації;
-  висвітлення інформації про адміністративні послуги через 

регіональний інформаційний портал адміністративних послуг;
-  розвиток інструментів е - урядування.

Пріоритет 8. Створення та розвитку геоінформаційної системи 
управління та містобудівного кадастру Вінницької області. 

Шляхи досягнення:
-  організація ведення містобудівного моніторингу містобудівних 

даних;
-  обслуговування автоматизованої інформаційної системи 

містобудівного кадастру;
-  наповнення інформаційної бази даних кадастрової інформації.

Очікувані результати:
-  отримання цифрової (електронної) основи у масштабі 1:10 000 для 

системи містобудівного кадастру Вінницької області для подальшого 
формування відповідних галузевих баз даних та шарів містобудівного 
кадастру;

-  формування майже 10 галузевих баз кадастрових даних;
-  забезпечення електронного документообігу містобудівної та 

проектної документації, інших інформаційних ресурсів та вільний доступ 
через мережу Інтернет до цієї інформації зацікавлених осіб;

-  щорічне надання послуг до 10 тис. споживачам;
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-  скорочення на 50 відсотків часу оброблення містобудівної 
інформації та надання її зацікавленим сторонам (запитувачам, органам 
влади, інвесторам, забудовникам, проектним організаціям і т.п.);

-  забезпечення кадастровою інформацією органів державного 
управління та місцевого самоврядування, інших суб’єктів містобудівної 
діяльності.

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020рікЩ Щ ^^ф
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♦ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ
Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що 

можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:

Зовнішні загрози розвитку регіону:
С ескалація бойових дій на Сході України, яка може призвести до 
погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків;
С загострення суспільно-політичної ситуації в країні в умовах зростання 
негативних очікувань та протистоянь;
С повільне впровадження структурних реформ, передбачених спільною 
програмою України з МВФ, та затримка або припинення надходження 
фінансування від міжнародних донорів;
С не продовження співпраці з МВФ або нові умови співробітництва на 
менш вигідних для України умовах;
С погіршення умов на глобальних фінансових ринках;
С зниження надходжень від експорту у зв’язку із збереженням низьких цін 
на світових сировинних ринках;
С згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення 
термінів їх реалізації на майбутній період;
С значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у 
виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів 
державного соціального страхування;
С посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку;
С посилення інфляційного тиску у зв’язку з підвищенням тарифів на 
енергоносії;
С зміна структури виробництва електроенергії учасниками оптового ринку 
електроенергії, яка регулюється ДП «Енергоринок»;
С нарощування негативних інфляційних очікувань населення;
С обмеженість доступу до сучасних енергоефективних технологій (значний 
термін окупності на фоні дорогих кредитних ресурсів).

Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:
О недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та 
реалізації продукції;
О зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у 
платників;
О  збереження низької кредитної активності комерційних банків;
О  призупинення реалізації програм поліпшення доступу до кредитів, 
послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
О зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок 
внутрішніх ресурсів;
О  обмежена державна підтримка з реалізації інвестиційних проектів та 
^звитку галузей сільського господарства;
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О наявність факторів впливу на пропозиції продовольчих товарів: зміна 
погодних умов, зміна епізоотичної ситуації чи введення торговельних 
обмежень, які можуть суттєво впливати як на урожай сільськогосподарських 
культур та показники тваринництва, так і на можливості щодо експорту цієї 
продукції;
О  несприятлива цінова ситуація на ринках сільгосппродукції, матеріальних 
та фінансових ресурсів;
О  збільшення рівня трудової міграції та загострення ситуації з трудовою 
діяльністю в сільській місцевості, що позначатиметься на зменшенні 
потенціалу людських ресурсів в області;
О висока питома вага сільського господарства та харчової промисловості в 
структурі доданої вартості (понад 60%);
О тенденція щодо збільшення питомої ваги сировини в товарній структурі 
експорту;
О турбулентність ситуації на ринку праці (2-3 роки дії різнонаправлених 
тенденцій)\
О недосконалість логістичної інфраструктури;
О  стихійна урбанізація на фоні складної демографічної ситуації в сільській 
місцевості.

Очікувані результати з реалізації 
Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік

Реалізація визначених заходів при мінімізації ризиків забезпечить 
поступальний соціально-економічний розвиток Вінниччини, а саме 
збільшення до 2019 року:

- обсягу продукції промислового виробництва на 2%;
- валової продукції сільського господарства на 3,7%;
- обороту роздрібної торгівлі на 9%;
- обсягів капітальних інвестицій на 7,8%;
- обсягів експорту товарів на 17%;
- середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 21,5%».



Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК

Показники Одиниця
виміру

2018 рік 
факт

2019 рік 
очікуваний

2020 рік 
прогноз

2020 р. про
гноз у % до 
очікуваного 
виконання 

2019 р.
Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг продукції промисловості у порівнянних цінах у % до попереднього року 
-  всього % 101,2 116,0 102,0 X

в тому числі:
Добувна промисловість % 111,6 107,0 105,0 X
Переробна промисловість % 105,8 116,5 107,0 X

в тому числі:
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів % 107,4 118,0 106,0 X

Легка промисловість % 94,0 101,5 101,0 X
Виробництво деревини та виробів з деревини % 112,4 170,0 108,0 X
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 92,2 85,0 103,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів 92,4 106,5 107,0

Виробництво будівельних матеріалів % 100,6 119,0 106,0 X
Металургія та оброблення металу % 97,4 188,0 105,0 X
Машинобудування % 103,2 83,0 110,0 X

Виробництва та розподілення електроенергії, газу та води % 84,4 110,0 102,0 X

\

Сільське господарство \\
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях \\ 
господарств у цінах 2010 року - всього \ млн. грн. 22589,5 22792,3 23629,3 103,7

в тому числі: (V* \



Показники Одиниця
виміру

2018 рік 
факт

2019 рік 
очікуваний

2020 рік 
прогноз

2020 р. про
гноз у % до 
очікуваного 
виконання 

2019 р.
Рослинництво млн. грн. 15554,8 14663,5 15169,8 103,5
Тваринництво млн. грн. 7034,7 8128,8 8459,5 104,1

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу тис. тонн 5911,1 5935,7 5965,8 100,5
Цукрові буряки тис. тонн 3149,5 1989,1 2328,7 117,1
Соняшник тис. тонн 808,1 773,0 795,0 102,8
Картопля тис. тонн 1907,6 1764,8 1850,2 104,8
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) тис. тонн 483,8 590,0 621,4 105,3

Молоко тис. тонн 824,8 813,0 811,5 99,8

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням то
% 111,1 113,0 109,0 Xварообороту як юридичних, так і фізичних осіб) у % до попереднього року (V

порівняних цінах)

Інвестиційна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій

у фактичних цінах млн. грн. 17626,5 18995,5 20477,1 107,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій, з наростаючим підсумком з початку інве
стування — всього (станом на кінець року)

млн. дол. 
США

222,8 237,5 242,5 102,1

у % до попереднього року % 112,0 106,6 102,1 X

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг зовнішньоторговельного обороту 1 млн. дол. 
США 1992,5 2308,2 2720,6 117,9

у % до попереднього року \ \ % 122,6 115,8 117,9 X

Обсяг експорту товарів, всього \ млн. дол. 
США 1429,5 1643,9 1923,4 117,0

Обсяг експорту товарів у % до попереднього року \ Г  \ % 117,4 115,0 117,0 X

Аі



Показники Одиниця
виміру

2018 рік 
факт

2019 рік 
очікуваний

2020 рік 
прогноз

2020 р. про
гноз у % до 
очікуваного 
виконання 

2019 р.

Обсяг імпорту, всього млн. дол. 
США 563,0 664,3 797,2 120,0

Обсяг імпорту у % до попереднього року % 138,3 118,0 120,0 X
Розвиток малого підприємництва

Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі підприємства, фермерські 
господарства, фізичні особи-підприємці) один. 77457 78050 78430 100,5

Темп зростання (зменшення) кількості суб’єктів малого підприємництва, у 
відсотках до попереднього року % 99,2 100,8 100,5 X

Кількість суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наяв
ного населення один. 496 505 512 101,4

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн. 7801 9405 11425 121,5
# Ґ Ґ  

Середньорічна чисельність наявного населення тис. чол.
На 1 січня 

2019 р. 
1560,4

На 1 січня 
2020 р. 
1546,3

На 1 січня 
2021р. 
1532,4 99,1

Рівень безробіття (за методологією МОП) % 9,9 9,8 9,6 X



Перелік обласних програм, що реалізовуватимуться у 2020 році
Додаток 2

№
з/п Назва програми Дата прийняття Номер

рішення Зміни та доповнення до програми

3 питань бюджету, фінансів та обласних програм

1.
Стратегія збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року

38 сесія 6 скликання 
24.06.15 №893

19 сесія 7 скликання від 19.05.2017 
№350

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

27 сесія 7 скликання 
20.12.2017 р. №576

3.

Обласна Комплексна програма захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 
роки

10 сесія 7 скликання 
22.09.2016 р. №179 33 сесія 7 скликання від 15.06.2018 р. 

№637

4. Обласна цільова програма роботи з обдарованою 
молоддю на 2018-2022 роки

31 сесія 7 скликання 
26.04.2018 р. №598

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

31 сесія 7 скликання 
26.04.2018 р №601

6.
Комплексна програма розвитку архівної справи у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки

31 сесія 7 скликання 
26.04.2018 р. №602

39 сесія 7 склиі 
№856

/1

:ання від 26.09.2019 р.



7.

Обласна Програма підтримки утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад області, 
які орендуються/експлуатуються окремими 
органами виконавчої влади на 2018 - 2021 роки

33 сесія 7 скликання 
15.06.2018 р. №634

39 сесія 7 скликання від 26.09.2019 р. 
№ 857

8.
Обласна Програма супроводження бюджетного 
процесу на 2019-2021 роки

37 сесія 7 скликання 
від 05.03.2019 р. №753

9.
Комплексна цільова програма соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки

37 сесія 7 скликання 
від 05.03.2019 р №750

39 сесія 7 скликання від 26.09.2019 р. 
№ 858

3 питань освіти, культури, сім’ї  та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини

10.

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівлі людьми на період до 2021 
року.

13 сесія 7 скликання 
20.12.2016 р. №226

31 сесія 7 скликання від 26.04.2018 р. 
№ 609

11.

Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №36

31 сесія 7 скликання 
№605

від 26.04.2018 р.

12.
Цільова соціальна Програма розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016- 
2020 роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №49

37 сесія 7 скликання 
№ 764 Л ^

від 05.03.2019 р.

13. Обласна програма розвитку інформаційних та 4 сесія 7 скликання №47 \
А І

V



інноваційних технологій в закладах освіти області 
на 2016-2020 роки

11.02.2016 р.

14. Регіональна програма підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016-2020роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №50

31 сесія 7 скликання від 26.04.2018 р. 
№604

15. Обласна комплексна програма «Сільська школа» 
на 2016 - 2020 роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №48

16.
Обласна цільова соціальна програма національно- 
патріотичного виховання молоді на 2017 -  2020 
роки

13 сесія 7 скликання 
20.12.2016 р. № 224

39 сесія 7 скликання від 26.09.2019 р. 
№859

17. Програма розвитку туризму у Вінницькій області 
на 2017-2020 роки

21 сесія 7 скликання 
30.06.2017 р. №380

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

27 сесія 7 скликання 
20.12.2017 р. №516 37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 

№765

19. Обласна програма «Студентський гуртожиток на 
2018-2020 роки»

31 сесія 7 скликання 
26 квітня 2018 р. №597

20.

Обласна програма замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 
2018-2020 роки

31 сесія 7 скликання 
26 квітня 2018 р. №599

21.

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 
2019 року

36 сесія 7 скликання 4 
грудня 2018 р. №719

Л

22.
Обласна цільова соціальна програма „Молодь 
Вінниччини” на 2016 - 2020 роки

36 сесія 7 скликання 4 
грудня 2018 р. № 707

............................. і

І\уУ^



23.
Обласна програма «Дітям Вінниччини - безпечне 
харчування» на 2019- 2021 роки

38 сесія 7 скликання 
26 червня 2019 р. №831

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

24. Обласна програма «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

13 сесія 7 скликання 
20.12.2016 р. №223

25. Обласна Програма «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки

4сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №45

38 сесія 7 скликання від 26.06.2019 р. 
№ 832

26.
Обласна програма «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги Вінницької області до 2020 
року»

31 сесія 7 скликання 
26.04.2018 р. №596

36 сесія 7 скликання від 04.12.2018р. 
№718

27. Програма зайнятості населення Вінницької області 
на період до 2020 року

31 сесія 7 скликання 
26 квітня 2018 р. №600

3 питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження

28.
Програма підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки

17 сесія 7 скликання 
24.03.2017 р. №310

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р. 
№763

29.

Нова редакція Обласної програми «Питна вода» на 
2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії 
обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року 
№463

12 сесія 6 скликання 
17.07.2012 р. №379

13 сесія 7 скликання від 20.12.2016 р.
№230 і

І і
і

ЗО.

Комплексна регіональна програма пільгового 
довготермінового кредитування громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки

24 сесія 7 скликання 
28.09.2017 р. №465 и

3 питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку



31.
Регіональна комплексна програма інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області 
«Власний дім» на 2017-2020 роки.

13 сесія 7 скликання 
20.12.2016 р. №222

32.
Регіональна програма розвитку автомобільних 
доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки.

36 сесія 7 скликання 
04.12.2018р № 714

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№758

33.

Регіональна програма підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій області на період до 
2022 року

36 сесія 7 скликання 
04.12.2018р.

№715
37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№759

34.

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

4 сесія 
7 скликання 11.02.16 №42

31 сесія 7 скликання від 26.04.2018 р. 
№608

35.

Комплексна програма створення та розвитку 
геоінформаційної системи управління та 
містобудівного кадастру Вінницької області на 
2016-2020 рр.

6 сесія 
7 скликання 30.03.16 №96

33 сесія 7 скликання від 15.06.2018 р. 
№638

36.

Обласна програма будівництва, облаштування та 
утримання місцевих пунктів пропуску через 
українсько-молдовський державний кордон на 
2017-2021 роки

24 сесія 7 скликання 
28.09.2017 р. №466

31 сесія 7 скликання від 26.04.20! 
№607

18 р.

і
3 питань агропромислового комплексу і земельних відносин

37.
Регіональна Програма використання коштів на 
освоєння земель для сільськогосподарських та 
лісогосподарських потреб, поліпшення

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №39

10 сесія 7 скликання від 22.0^2^
№182 /

і /

16 р.
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відповідних угідь і охорони земель, проведення 
нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації 
земель у Вінницькій області на 2016-2020 роки

38.
Програма розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №40

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№760

39.

Обласна Програма розвитку лісового і 
мисливського господарства в лісах, які надані в 
постійне користування Вінницькому обласному 
комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству 
«Віноблагроліс», підвищення лісистості і 
озеленення населених пунктів області та 
використання об’єктів тваринного світу у 
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 
роки

21 сесія 7 скликання 
30.06.2017 р. №382

29 сесія 7 скликання від 16.02.2018 р. 
№582

40. Програма боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки

21 сесія 7 скликання 
30.06.2017 р. №381

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№762

41.

Програма збереження та відтворення родючості 
ґрунтів земель державної форми власності у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки 0.42 МВ, 
12.03.2019

37 сесія 7 скликання 
від 05.03.2019 р №754

3 питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та
раціонального використання надр

г1
42.

Комплексна цільова програма розвитку водного 
господарства у Вінницькій області на період до 
2021 року

18 сесія 6 скликання 
08.11.2013 р. №588

21 сесія 7 скликання від 30.06.2Сц |7 р .

43. Регіональна екологічна бюджетна програма на 
2019-2023 роки.

37 сесія 7 скликання 
від 05.03.2019 р №752 ,1

ІХ7



44.
Обласна програма досягнення оптимального рівня 
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки

8 сесія 6 скликання 
23.12.11 №232

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№761

3 питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності

45.

Комплексна оборонно-правоохоронну програма 
Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад»

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №35

39 сесія 7 скликання від 26 вересня 
2019 р. №855

46. Обласна програму правової освіти населення на 
2016-2020 роки.

7 сесія 7 скликання 
30.06.2016 р. №125

31 сесія 7 скликання від 26.04.2018 р. 
№614

3 питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації

47.

Регіональна програма сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 
роки

36 сесія 7 скликання 
04.12.2018р № 720

3 питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та
міжрегіонального співробітництва

48.
Програма розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2016-2020 роки

4 сесія 7 скликання 
11.02.2016 р. №46

49. Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки

27 сесія 7 скликання 
20.12.2017 р. №515

37 сесія 7 скликання від 05.03.2019 р 
№756

3 питань регулювання комунальної власності та приватизації л

50. Програма приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької

34 сесія 6 скликання 
20.03.2015 р. №842 38 сесія 7 скликання від 26 червня / 

2019 р. № 833 л)



області на 2015-2020 роки

51.

Регіональна цільова програма будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій 
області на 2010-2017 роки, продовжена на 2018- 
2020 роки

31 сесія 5 скликання 
25 жовтня 2010 р. №1071 29 сесія 7 скликання від 16.02.2018 р. 

№583

3 питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зав’язків з громадськістю

52.

Обласна комплексна цільова програма підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 
роки

36 сесія 7 скликання 4 
грудня 2018 р. №705

Заступник голови обласної Ради



Додаток З

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів на 2020 рік

№
п/п

Найменування проекту регіонального розвитку 
та їх місцезнаходження

Термін реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість проекту, 

тис. грн.

Орієнтовний 
обсяг коштів на 

2020 рік, тис. грн.

1. Будівля комунальної організації “Спорткомплекс «Здоров’я» по 
вул. Якова Шепеля, 23, в м.Вінниці - реконструкція 2018-2020 37148,8 7041,2

2. Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 
р., охоронний номер 213-М по вул.Грушевського, 2, в м. Вінниці 
(пристосування приміщення для потреб навчального закладу - 
Донецького національного університету ім. В. Стуса) - 
реставрація

2018-2020 12306,3 7621,0

3. Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, в м. 
Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для розміщення 
нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним блоком та 
відділенням гострих інсультів

2019-2020 83267,2 42508,9

4. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої 
будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці - реконструкція 2019-2020 40061,5 29391,5

5. Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, 3, 
у смт Браїлів Жмеринського району - реконструкція 2018-2020 24408,1 19208,0

6. Пам’ятка містобудування та архітектури державного значення 
«Палац», 1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 
19, у м. Тульчині - реконструкція елементів благоустрою частини 
території

2019-2020 39777,7 30503,1

7. Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної 
лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику - 
реконструкція

2019-2020 30735,6 24276,6

8. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 
району «Поділля» в м. Вінниці -  будівництво 2015-2020 146727,8 69238,0

9. Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги по вул. Київській, 68, в м. Вінниці - будівництво 2018-2020 265938,7 149489,8

10. Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І -III ступеня - гімназія № 2» Іллінецької міської ради - 
капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, 
водовідведення та благоустрій території)

2019-2020 6859,9 2046,4



11. Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво 2019-2021 18877,8 15973,8
12. Будівля комунального закладу «Тростянецький районний Будинок 

культури» по вул. Соборній, 56, в смт Тростянець - реконструкція 2019-2020 7880,6 5029,0

13. Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступеня № 2 Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у 
смт Чернівці - реконструкція

2019-2020 6597,8 3214,5

14. Будівля «Центр безпеки та центр надання адміністративних 
послуг» по вул. Незалежності, 1а в с. Бабчинці, Чернівецького 
району - будівництво

2018-2020 10058,0 5497,0

15. Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступеня № 2 імені Івана Богуна» по вул. 
Свободи, 154/2, у м. Ямполі - капітальний ремонт з будівництвом 
спортивного майданчика

2019-2020 10547,3 5101,8

16. Будівництво системи каналізації смт. Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області, Стрижавська селищна рада

2018-2021 36 192,3 20088,6

17. Нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по 
вул. Мирна 56 в с. Зарванці Якушинецької ОТГ, Вінницького 
району Вінницької області, Якушинецька сільська рада

2020-2022 120 000,0 39 300,0

18. Нове будівництво середньої школи по вул. Центральна в 
с.Гопчиця Погребищенського району Вінницької області 
(коригування ПКД з переплануванням частини будівлі під 
дошкільний навчальний заклад)

19. Капітальний ремонт даху корпусу №1 Погребищенського 
медичного коледжу по вул. П. Тичини, 70 в м. Погребище, 
Вінницької області

20. Капітальний ремонт будівлі КЗ «Степанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Погребищенської районної ради Вінницької області» по вул. 
Шкільна, 18 в с. Степанки, Погребищенського району, Вінницької 
області

21. Реконструкція прибудинкової території адміністративного 
будинку по вул. Б. Хмельницького, 110

22. Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ 
«Погребищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенської районної 
ради Вінницької області» по вул. Б. Хмельницького, 102 в м. 
Погребище, Вінницької області



23. Капітальний ремонт будівлі Погребищенського 
територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) по вул. Пирогова, 2 в с. Плисків, 
Погребищенського району, Вінницької області

24. Реконструкція районного стадіону «Колос» Погребищенської 
районної ради

25. Реконструкція адмінбудинку з добудовою та 
переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева, 3 в м. 
Погребище, Вінницької області

26. Капітальний ремонт будівлі Дзюньківської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини по вул. Кооперативна, 36, в с. 
Дзюньків, Погребищенського району, Вінницької області

Всього по регіону 897385,4 475529,2

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК


