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Про План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області
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Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про засади державної 
регіональної політики“, постанови Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів», враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року, що додається.

2.Рекомендувати обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, органам місцевого самоврядування вжити необхідні заходи щодо:

2.1. врахування основних положень, завдань, індикаторів Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та 
проектів регіонального розвитку Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (далі 
Стратегія та План заходів) у регіональних галузевих програмах економічного і 
соціального розвитку області, міст, районів, об’єднаних територіальних громад та під 
час підготовки пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо вирішення 
актуальних завдань регіонального розвитку;

2.2. проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та 
Плану заходів у спосіб та терміни, визначені постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій 
і планів заходів»;

2.3. актуалізації, внесення пропозицій про доповнення або зміни (у разі 
необхідності) до основних положень Стратегії та Плану заходів із урахуванням 
впровадження загальнодержавних реформ у різних галузях економіки і сферах 
діяльності, змін у законодавчих і нормативно-правових актах України тощо.



3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва (Крученюк О. В.), інші галузеві постійні комісії обласної 
Ради.

Голова обласної Ради ""А. ОЛІЙНИК
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1. Вступ

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року (далі - Стратегія) розроблена на підставі Закону України 
«Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної 
регіональної політики», Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), затверджених на Саміті 
Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку, з урахуванням проекту 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток 
та єдність, орієнтовані на людину», Порядку розроблення регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації зазначених стратегій і планів заходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 
року №932 (зі змінами), Методики розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів 
заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 
березня 2016 року №79 (у редакції від 27 лютого 2018 року).

Стратегія розроблена з урахуванням досвіду розробки та реалізації 
«Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2020 року» (2015 рік).

Стратегія розроблена робочою групою, затвердженою розпорядженням 
голови Вінницької обласної державної адміністрації від 2 листопада 2018 року 
№840, до якої були залучені представники міжнародних організацій та проектів, 
територіальних представництв органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, бізнесу та науки. Пропозиції 
представників органів виконавчої влади, експертів, громадськості, бізнесу та 
науковців щодо стратегічного бачення розвитку регіону, цілей і завдань Стратегії 
узагальнювалися цільовими підгрупами та керівним комітетом робочої групи. 
Організаційно-технічне забезпечення здійснювалося Департаментом 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
спільно з Агенцією регіонального розвитку Вінницької області. Процес розробки 
Стратегії носив відкритий характер, висвітлювався у засобах масової інформації 
та на сайті Вінницької облдержадміністрації (http://www.vin.gov.ua/), сайті 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької облдержадміністрації (http://dmsrr.gov.ua/).

Стратегія є головним планувальним документом для просторової реалізації 
стратегій та програм регіонального розвитку, координації державної політики у 
різних сферах, досягнення кращого ефекту використання ресурсів в 
територіальних громадах в інтересах людини.

Директор Департаменту міжнародного 
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Експертами робочих підгруп з розробки Стратегії та її мешканцями місія 
регіону визначена таким чином: бути потужним лідером в центральній частині 
України, в якому поєднуються європейські цінності з національно - духовними 
традиціями.

Стратегічне, бачення Вінницької області експертами та її мешканцями 
визначена як:

- територія активних, прогресивних та інноваційних громад з комфортним 
та безпечним середовищем і високим соціальним рівнем життя;

- край сталого економічного зростання з екологічним та високоефективним, 
продуктивним сільським господарством, сприятливим бізнес-кліматом та 
розвинутим промисловим комплексом, сучасною транспортно-логістичною 
інфраструктурою та інноваційно-активним бізнесом.

Стратегічні цілі збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2027 року є такі:

«* Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та 
сталого розвитку, 

о Стратегічна ціль 2. Регіон належного та ефективного врядування. 
о Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку.
® Стратегічна ціль 4. Регіон спроможних громад, 
о Стратегічна ціль 5. Регіон безпечного середовища.

З метою концентрації зусиль на найбільш перспективних і найбільш гострих 
питаннях розвитку регіону на середньостроковий та довгостроковий періоди з 
урахуванням майбутніх викликів і потреб територіальних громад Вінниччини у 
Стратегії визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і проекти (табл. 1).

Таблиця 1. Оперативні цілі та завдання Стратегії

Оперативні цілі Завданняд

1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку

1.1. Модернізація 
транспортно-логістичної 
інфраструктури з 
урахуванням внутрішніх, 
міжрегіональних та 
міжнародних зв’язків.

1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої 
інфраструктури.
1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту 
«Вінниця», ь
1.1.3 .Розвит!| 
та об’єктів м

ж транспортно-логістичних технологій 
эдльтимодальних перевезень
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Оперативні цілі Завданнязавдання
1.2. Розвиток індустрії 
лікування та 
оздоровлення (медичний 
туризм).

1.2.1.Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення медичних та оздоровчих 
закладів.
1.2.2. Створення умов для запровадження кращого 
вітчизняного та міжнародного досвіду, підвищення 
кваліфікації фахівців медичних та оздоровчих 
закладів.
1.2.3.Розвиток інфраструктури та супутніх послуг 
для підвищення конкурентоздатності медичного 
туризму.
1.2.4.Формування позитивного іміджу регіону як 
центру надання якісних оздоровчих та лікувальних 
послуг.

1.3. Розвиток
агропромислового
виробництва.

1.3.1. Посилення спроможності місцевих 
підприємств АПК та їх об’єднань для підвищення 
власної ефективності та продуктивності, а також 
розвитку експортного потенціалу
1.3.2.Впровадження агротехнологій з використанням 
ІТ-інновацій.
1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору 
сільськогосподарського виробництва.
1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського 
дорадництва, орієнтованого на мале аграрне 
підприємництво

1.4. Інноваційний 
розвиток регіону.

1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково- 
технічної діяльності.
1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури.

2. Регіон належного та ефективного урядування

2.1 Розвиток 
електронного 
урядування та 
цифровізації.

2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління 
та містобудівного кадастру Вінницької області.
2.1.2. Підвищення спроможності органів державної 
влади та місцевого самоврядування до 
запровадження і використання інструментів 
електронного урядування та е-демократії.
2.1.3. Розвиток ІТ-інфраструктури регіону, мереж та 
е-сервісів, підтримка функціонування ІТ-структури 
Вінницької області.

2.2. Розбудова 
інформаційно- 
аналітичної підтримки 
регіональної політики.

2.2.1. Підвищення спроможності Агенції 
регіонального розвитку Вінницької області.
2.2.2. Посилення системи підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування.

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО



Оперативні цілі Завдання
2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних 
для забезпечення ефективної регіональної політики.

2.3. Посилення 
міжсекторного 
партнерства та співпраці

2.3.1 Підвищення організаційної спроможності 
інституцій громадянського суспільства.
2.3.2. Підтримка інститутів громадського 
суспільства, які працюють у сфері соціально- 
економічної адаптації вразливих верств населення, 
які інтегруються або ре інтегруються в місцеві 
громади.
2.3.3. Підвищення рівня знань та компетенцій 
представників органів влади та неурядового сектору 
щодо механізмів міжсекторного партнерства.
2.3.4. Проведення навчальних заходів з питань 
патріотичного виховання, громадянської освіти та 
відповідального громадянства серед молоді.
2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та 
заповнення аналітичним контентом віртуального 
простору.

3. Регіон сталого гуманітарного розвитку

3.1. Створення системи 
забезпечення найкращих 
інтересів отримувачів 
соціальних послуг.

3.1.1. Утворення оптимальної мережі суб’єктів, що 
надають соціальні послуги.
3.1.2. Розвиток механізмів фінансування надавачів 
соціальних послуг.
3.1.3. Розвиток кадрового потенціалу соціальної 
сфери.
3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в 
сімейному середовищі.

3.2. Формування 
пацієнт- ор і єнтованої 
системи охорони 
здоров’я.

3.2.1. Забезпечення повним пакетом медичних послуг 
населення області з урахуванням тендерного аспекту.
3.2.2. Удосконалення системи екстреної медичної 
допомоги.
3.2.3. Впровадження системи телеметричних послуг 
для пацієнтів та лікарів області.
3.2.4. Підтримка розвитку опорних лікарень в межах 
єдиного Госпітального округу.
3.2.5 Підвищення рівня знань та компетенцій 
управлінського персоналу комунальних медичних 
закладів з актуальних питань менеджменту.

3.3. Розвиток
професійно-технічної
освіти

3.3.1. Сприяння залученню інвестицій у розвиток 
професійної (професійно-технічної освіти), в тому 
числі приватних підприємців та міжнародних 
донорів;
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3.3.2. Запровадження нових стандартів професійної 
освіти та навчання, навчальних планів і програм на 
основі компетентностей кращих міжнародних 
практик;
3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та 
центру професійної досконалості на базі закладів 
професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним 
обладнанням і впровадження інноваційних 
технологій та елементів дуальної форми навчання.

3.4. Розвиток 
регіональної 
інфраструктури фізичної 
культури і спорту вищих 
досягнень

3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури 
спорту вищих досягнень з урахуванням тендерного 
аспекту
3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд 
(облаштування необхідним обладнанням) з 
урахуванням тендерного аспекту

3.5. Розвиток туризму. 
Збереження та 
поширення культурної 
спадщини Вінниччини.

3.5.1.Підвищення конкурентоздатності культурно- 
мистецької сфери області
3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток 
матеріальної історико-культурної спадщини;
3.5.3. Відновлення та збереження елементів 
нематеріальної культурної спадщини, популяризація 
серед населення та гостей регіону (у т.ч. через 
розвиток туризму);
3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних 
стартапів;
3.5.5. Створення електронних ресурсів та баз даних 
культурного і історичного надбання області (е- 
культура)
3.5.6. Збереження історичної пам’яті як складової 
культурної політики та національно-патріотичного 
виховання
3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури.
3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та 
створення конкурентних туристичних продуктів

4. Регіон спроможних громад та успішних людей

4.1 Підвищення' 
економічної 
спроможності громад

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища
4.1.2. Розвиток малого й середнього бізнесу у 
пріоритетних для громадах галузях економіки (у т.ч. 
ІТ-сектору, туризму, сільського господарства, 
альтернативної енергетики тощо);
4.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та 
технологічних парків, підтримка у розвитку
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технічної інфраструктури, залученні інвестицій та 
супроводженні інвесторів;______________________
4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних 
технологій на об’єктах спільної комунальної 
власності комунальної сфери та ОСББ._________
4.1.5. Стимулювання населення та ОСББ до 
впровадження енергоефективнившроєктів в 
житловому фонді.__________ _____________

4.2. Забезпечення 
населення належним 
доступом до базових 
публічних послуг

4.2.1. Забезпечення населення доступом до якісної 
(безпечної) питної води
4.2.2. Підвищення спроможності та управління 
комунальними підприємствами.______________
4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх 
пасажирських п е р е в е з е н ь _________
4.2.4. Впровадження нових підходів до надання 
публічних послуг у малозаселених населених 
пунктах_____________________________________

4.3. Забезпечення 
єдності і згуртованості в 
громадах

4.3.1. Забезпечення інклюзивності та доступності 
закладів освіти, медичних та соціальних установ 
громади; _____________________ _____ _
4.3.2. Створення системи надання соціальних послуг 
на базовому рівні________ _______________________
4.3.3. Створення умов для культурного розвитку та 
громадської активності населення________ _____ _
4.3.4. Зміцнення соціальних відносин у громадах 
через діалог та п о р о зу м ін н я_________________
4.3.5. Створення умов для збереження та розвитку 
етнонаціональної культурної спадщини

4.4. Створення
сприятливого
середовища, розвиток
національно
патріотичного
середовища для дітей та
молоді

4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та 
шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми 
послугами______________________ ______________
4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі 
дітей та молоді у житті г р о м а д и _______________
4.4.3. Розвиток місцевої інфраструктури з 
урахуванням думки та дотриманням прав дітей та 
молоді
4.4.4. Забезпечення розвитку системи національно- 
патріотичного виховання дітей і молоді на рівні 
області, ОТГ як важливої складової національної

5. Регіон безпечного середовища

5.1. Вдосконалення 5.1.1. Поліпшення системи оеагування на
системи цивільного надзвичї )рн\та екстрені ситуації
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захисту та громадської 
безпеки

5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів, розбудова інфраструктури із 
забезпечення їх функціонування, у т.ч. «Центрів 
Безпеки»
5.1.3.Забезпечення протипожежної безпеки на 
об’єктах спільної комунальної власності комунальної 
сфери
5.1.4.Забезпечення укриття населення області в 
захисних спорудах всіх типів
5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах області

5.2. Посилення захисту 
на прикордонних 
територіях

5.2.1.Будівництво, облаштування та утримання 
місцевих пунктів пропуску через українсько- 
молдавський державний кордон
5.2.2 Створення умов для належного та своєчасного 
реагування на ситуацію на державному кордоні

5.3. Забезпечення 
санітарного та 
екологічного 
благополуччя

5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених 
пестицидів та агрохімікатів
5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних 
кластерів з управління відходами
5.3.3. Підтримка повторного використання та 
переробки вторинної сировини
5.3.4. Формування культури відповідального 
споживання та поводження з відходами

5.4. Збереження 
ландшафтного та 
біотичного різноманіття

5.4.1. Розширення площі природо-заповідного фонду
5.4.2. Збереження природного біорізномаїття
5.4.3 Популяризація природного та біологічного 
різноманіття регіону (у т.ч. через розвиток зеленого 
туризму)
5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі

5.5. Збереження та 
раціональне 
використання водних 
ресурсів

5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок
5.5.2. Забезпечення належного утримання підземних 
джерел питного водопостачання
5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та 
систем водовідведення

У процесі підготовки Плану заходів застосовувалася європейська 
методологія стратегічного і операційного планування. Нова політика 
регіонального розвитку проводитиметься з дотриманням наступних принципів:
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відкритості - забезпечення залучення зацікавлених представників, зокрема 
органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, науковців та 
громадських організацій, до процесу розроблення та реалізації Стратегії;

інноваційної спрямованості - визначення окремих напрямів та завдань 
Стратегії з метою прийняття та впровадження нових технологічних рішень у 
певних видах економічної діяльності з урахуванням наявного інноваційного 
потенціалу регіону;

координації - взаємозв'язок та узгодженість Стратегії з довгостроковими 
стратегіями, планами і програмами розвитку на державному, регіональному та 
місцевому рівнях;

фокусування на пріоритетах розвитку - що означає підтримку галузей та 
секторів, які завдяки своєму потенціалу дозволяють виявити конкурентні 
переваги області і є рушійною силою економічного розвитку.

З метою забезпечення постійного контролю за станом виконання Плану 
заходів передбачається створення відповідної системи моніторингу, яка є 
невід’ємною складовою частиною системи моніторингу та оцінки 
результативності виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, що включатиме, зокрема:

документ (розпорядження голови облдержадміністрації) про організацію 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів;

систему індикаторів (результатів), що характеризують результативність 
реалізації програм регіонального розвитку і проектів, які реалізуються в рамках 
цих програм.

Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених 
Стратегією. Ці індикатори можуть бути досягнуті при умові виконання базового 
сценарію розвитку області та України і забезпечення відповідного фінансування 
за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та надходження коштів із 
зовнішніх джерел фінансування.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
регіональних планів заходів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Відповідний звіт про результати моніторингу проводиться 
щороку.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для 
уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним 
бюджетний рік.

Упровадження Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року здійснюється через План заходів з 
реалізації, який включає в себе низку взаємопов’язаних проектів.
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2. План заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період до 2027 року

План реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року сформований за участі представників 
регіональних та місцевих органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, представників бізнесу, науки та громадських організацій.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у два етапи:

1. перший -  2021 -2023 роки;
2. другий -  2024-2027 роки.

План заходів з реалізації Стратегії передбачає заходи, обсяги і джерела 
фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є 
основою для розроблення інвестиційних програм та проектів, спрямованих на 
збалансований регіональний розвиток Вінницької області.

Джерела фінансування Плану реалізації Стратегії включають кошти:

о Державного бюджету України, зокрема, Державного фонду 
регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм 
та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що 
спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших 
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

« місцевих бюджетів;
а міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги СС;
® інвесторів, власні кошти підприємств, організацій та установ, а також 

кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної 
побудови;

о з інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовні джерела фінансування програм і проектів Плану заходів на 
2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року подано в табл. 2.
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Таблиця 2. Орієнтовні джерела фінансування програм і проектів Плану 
заходів на 2021 -  2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027року

Назва джерела 
фінансування

Орієнтовний обсяг, тис. грн.

2021 2022 2023 Разом

всього 6693897,18 7580529,09 7462079,21 21736505,48

у тому числі:

- державний бюджет: 5040476,35 4703177,66 5699983,47 15443637,48

ДФРР 783546,61 555658,14 566543,47 1905748,22

інші джерела 4256679,74 4147219,52 5133090,00 13536989,26

- місцевий бюджет 950055,80 909781,42 969130,74 2828967,97

- інші джерела 703365,03 1967570,00 792965,00 3463900,03

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА 11



3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії

План заходів розроблено за 5-ти програмами, в рамках яких реалізовуються 
проекти регіонального розвитку протягом 2021-2023 років.

Програма 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого 
розвитку

Програма 1 являється економічною основою розвитку області і 
забезпечення якісних умов життя її мешканців. Завданням програми є не тільки 
підтримка вже існуючих досягнень, а й стимулювання розвитку перспективних 
галузей економіки, зокрема виробництва органічної продукції та впровадження 
агротехнологій з використанням ІТ-інновацій, індустрії лікування та 
оздоровлення, розвиток транспортно-логістичної інфраструктури, розвиток 
інновацій.

Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 1

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 12



№
Н а зв а  тех н іч н о го  

завдання

Обсяг фінансування по роках, 
тис грн У сьо го

Координатор, 
в ід п о в ід а л ь н и й  
за супровід та

моніторинг2021 2022 2023

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, 
міжрегіональних та міжнародних зв’язків

1.1.1
Створення належної 
та якісної дорожньої 
інфр астр астру ктури

3752383,9 5368374,0 6375233,1 15495991,0
Управління
дорожнього
господарства

ОДА- держ авний бю дж ет: 3000000,0 4000000,0 5000000,0 12000000,0
ДФРР
інші джерела 3000000,0 4000000,0 5000000,0 12000000,0
- м ісцевий бю дж ет 546183,9 573174,0 665233,1 1784591,0
- інші дж ерела 206200,0 795200,0 710000,0 1711400,0

1.1.2
Реконструкція 
міжнародного 
аеропорту «Вінниця»

1400000 1100000 2500000
Управління 

розвитку 
транспорту ОДА

- держ авний бю дж ет: 1000000 1000000
ДФРР
інші дж ерела 1000000 1000000
- м ісцевий бю дж ет
- інш і дж ерела- 400000 1100000 1500000

1.1.3

Розвиток
транспортно-
логістичних
технологій та об 'єктів
мультимодальних
перевезень

300,0 500,0 800,0

Управління 
розвитку 

транспорту ОДА

- держ авний бю дж ет: 260,0 450,0 710,0
ДФРР
інші дж ерела 260,0 450,0 710,0
- м ісцевий бю дж ет 40,0 50,0 90,0
- інші дж ерела

Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм)

1.2.1

Розвиток 
інфраструктури, 
матеріально- 
технічного оснащення 
медичних та 
оздоровчих закладів

298724,778 186590,712 252640,41 737955,9

Департамент 
охорони здоров’я 

ОДА

- держ авний бю дж ет: 232892,81 144820,642 234020,87 611734,322
ДФРР 231632,81 144820,642 234020,87 610474,322
інші дж ерела 1260,0 1260,0
- м ісцевий бю дж ет 65831,968 41770,07 18619,54 126221,578
- інші дж ерела

1.2.3

Розвиток
інфраструктури та 
супутніх послуг для 
підвищення 
конкурентоздатності 
медичного туризму

8000,0 17500,0 29500,0 55000,0

Департамент 
охорони здоров’я 
та курортів ОДА

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку ОДА
-  держ авний бю джет: 5800,0 1 1800,0 17600,0
ДФРР £800,0 6800,0 12600,0
інш і дж ерела \\ 5000,0 5000,0
- м ісцевий бю дж ет 1200,0 Ж 50,0 2450,0 6100,0
- інші дж ерела 6800,0 9?І50,0 15250,0 31300,0

Розвиток аф(щромислового виробництва
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1.3.1

Посилення 
спроможності 
місцевих підприємств 
АПК та їх об’єднань 
для підвищення власної 
ефективності та 
продуктивності, а 
також розвитку 
експортного 
потенціалу

28200 19700 19700 67600

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА

- держ авний бю джет: 6000 9300 9300 24600

Д Ф РР 4300 6300 10600
інші дж ерела 6000 5000 3000 14000
- м ісцевий бю дж ет 1700 1200 1200 4100
- інші дж ерела 20500 9200 9200 38900

1.3.2

Впровадження 
агротехнологій з 
використанням ІТ- 
інновацій

9285 32135 23800 65220

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА 

Агенція 
регіонального 

розвитку 
Вінницької 

області

- держ авний бю дж ет: 5000 26650 18500 50150
Д Ф РР 21650 13500 35150
інші дж ерела 5000 5000 5000 15000
- м ісцевий бю дж ет 1100 2200 2300 5600
- інш і дж ерела ' 3185 3285 3000 9470

1.3.3

Підтримка розвитку 
органічного сектору 
сільськогосподарського 
виробництва

5150 5660 5670 16480

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА

-  держ авний бю дж ет: 50 3560 3570 7180
Д Ф РР 3500 3500 7000
інші дж ерела 50 60 70 180
- м ісцевий бю дж ет 100 100 100 300
- інші дж ерела 5000 2000 2000 9000

1.3.4

Сприяння розвитку 
сільськогосподарського 
дорадництва, 
орієнтованого на мале 
аграрне
підприємництво

2250 5300 5700 13250

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА

-  держ авний бю дж ет: 200 3100 3100 6400
Д Ф РР 2800 2800 5600
інші дж ерела 200 300 300 800
- м ісцевий бю дж ет 800 900 1100 2800
- інші дж ерела 1250 1300 1500 4050

Інноваційний розвиток регіону

1.4.1

Активізація в регіоні 
інноваційної та 
науково-технічної 
діяльності

18000,0 47000,0 67000,0 132000,0

Агенція
регіонального

розвитку
Вінницької

області
-  держ авний бю дж ет: 8000,0 35000,0 55000,0 98000,0
Д Ф РР 5000,0 10000,0 30000,0 45000,0
інші дж ерела 3000,0 25000,0 25000,0 53000,0
- м ісцевий бю дж ет 10000,0 % о о о 10000,0 30000,0
- інші дж ерела 2 ( М 0 2000,0 4000,0

1.4.2
Розвиток інноваційної 
інфраструктури 206156,2 206156,2

Вінницька міська 
ОТГ

- держ авний бю джет: 123693,7 123693,7

Директор Департаменту міжнародного
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ДФРР 123693,7 123693,7
інші джерела
- місцевий бюджет 82462,5 82462,5
- інші джерела

Загальний обсяг 
фінансування, в т.ч.: 5728449,88 6782759,71 6779243,51 19290453,10

- державний бюджет: 4376096,51 4228680,64 5335290,87 13940068,02
ДФРР 360326,51 192870,64 296920,87 850118,02
інші джерела 4015770,00 4035810,00 5038370,00 13089950,00
- місцевий бюджет 709418,37 631844,07 701002,64 2042265,08
- інші джерела 642935,00 1922235,00 742950,00 3308120,00

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 15



1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням 
внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків

1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідає технічне 
завдання

4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1.1
Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на 
українсько-молдовському державному кордоні з 
будівництвом мостового переходу через р.Дністер

1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої 
інфраструктури.

Вінницька область (Україна), Сорокський район 
(Республіка Молдова)

На даний момент перевезення громадян та транспорту 
через р. Дністер на території Ямпільського району 
здійснюються через пункт пропуску «Ямпіль-Косеуць» за 
допомогою поромів, які працюють тільки у світлий час 
доби і теплу пору року та експлуатуються понад 20 років. 
Крім того, при льодоставі та значному піднятті рівня води 
в р. Дністер, перетин кордону за допомогою поромів є 
забороненим з міркувань безпеки. Слід також зазначити, 
що м. Ямпіль перевантажено транзитними транспортними 
засобами, що їдуть на паромну переправу.
Найближчими цілодобовими міжнародними пунктами 
пропуску є «Могилів-Подільський - Отач» та «Бронниця -  
Унгурь» (50 км від м.Ямпіль та значно перевантажені, що 
згодом може призвести до надзвичайних ситуацій та 
катастроф).
Існуючий стан паромної переправи через р. Дністер у 
м.Ямпіль, інтенсивність дорожнього руху та склад 
транспортних потоків свідчить про неефективну 
реалізацію транзитного потенціалу України за напрямком 
балканських країн, Румунії та Молдови. Дана ситуація 
негативно впливає на соціально-економічний розвиток 
цілого регіону та блокує встановлення постійних 
економічних зв’язків між мешканцями даних територій, а 
також України і Республіки Молдова в цілому.
Міст матиме протяжність 362 м з будівництвом підходів 
до автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський - 
Ямпіль - Крижопіль - Бершадь - Умань протяжність 1,6 км 
за параметрами II технічної категорії та до дороги М2 
Кишинів - Сороки на території Республіки Молдова 
довжиною 5 км.
Будівництво мостового переходу через р. Дністер у 
м.Ямпілеі забезпечить--------- Д.

Директор Департаменту міжнародного
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• кількість осіб, які перетинали кордон до реалізації 
проекту через паромну переправу, становить 104755 осіб, 
після реалізації проекту - 2045460 осіб в рік;
• збільшення кількості робочих місць - 150 місць в 
будівельній галузі, та 900 місць в суміжних галузях;
• скорочення шляху до 400 км від центральних та східних 
областей України до країн Європи та Азії.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Будівництво мостового переходу через р. Дністер у 
м.Ямпіль забезпечить:
• розвантаження існуючих пунктів пропуску через 
державний кордон;
• підвищення безпеки руху, зокрема за рахунок заміни 
паромної переправи на міст;
• ліквідація пилоутворення, поліпшення водовідведення 3 
проїзної частини та від дороги, зменшення ерозії ґрунтів і 
забруднення відкритих водойм та ґрунтових вод у 
результаті укріплення узбіч;
- покращення екологічної ситуації на р.Дністер.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Підписання Угоди між КМУ та Урядом Республіки 
Молдова
Розробка техніко-економічного обґрунтування, проектної 
документації та проходження її експертизи 
Відведення (викуп) земельних ділянок 
Будівництво мостового переходу 
Будівництво КПП
Будівництво підходів до автомобільних доріг

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет
інші джерела (кошти 

інвесторів)
6200,0 495200,0 210000,0 711400,0

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1. Номер технічного завдання 1.2
2. Назва технічного завдання Створення належної та якісної дорожньої 

інфраструктури
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої 
інфраструктури.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Транспортно-експлуатаційний стан мережі 
автомобільних доріг загального користування, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах 
потребує значних капіталовкладень для системного 
проведення заходів з відновлення та експлуатаційного 
утримання. Фінансування ремонтних робіт протягом 
останніх років було недостатнім, у зв'язку з чим не 
забезпечено дотримання міжремонтних строків 
експлуатації автомобільних доріг.
Зросла інтенсивність використання мережі доріг. У 
складі транспортних потоків стала значною частка 
великовагових та великогабаритних транспортних 
засобів, що спричиняє руйнування автомобільних доріг 
та штучних споруд на них, які розраховані на значно 
менші обсяги навантажень.
Зазначене спричиняє руйнацію відремонтованого 
дорожнього покриття автомобільних доріг.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Здійснення робіт з будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг загального користування 
протяжністю 1000,0 км та штучних споруд на них 
протяжністю 900 м.п., вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах площею 900,0 тис.м2

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Відновлення мережі автомобільних доріг загального 
користування та штучних споруд на них, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах, реалізація 
заходів з їх експлуатаційного утримання.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Заходи:
відновлення та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування та 
штучних споруд на них, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах;
- здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема, за 
допомогою автоматичних систем WIM (Weigh-in-Motion) 
“зважування в русі”.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: ЗОДОООД.О 4000000,0 5000000,0 12000000,0 .
^ \

Директор Департаменту міжнародного
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державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (державний дорожній 
фонд)

3000000,0 4000000,0 5000000,0 12000000,0

місцевий бюджет 546183,9 573174,0 665233,1 1784591,0
інші джерела (зазначити) 200000,0 300000,0 500000,0 1000000,0

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 19



1. Номер технічного завдання 1.3
2. Назва технічного завдання Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця на 

головний транспортний вузол Поділля: залучення 
міжнародних перевізників, промоція

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця»

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область та суміжні території інших областей 
радіусом до 200 км

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Аеропорт "Вінниця"- єдиний діючий міжнародний 
аеропорт в Центральній Україні. В радіусі 200 км від 
Вінницького аеропорту відсутні інші сертифіковані 
регіональні аеропорти України зі статусом міжнародного 
та досвідом обслуговування сучасних повітряних суден 
сімейств Airbus 320 та Boeing 737-800.
Проте, існує обмеження польотів для найбільш 
актуальних типів пасажирських суден через недостатню 
несучу спроможність покриттів аеродрому. Крім того, 
застаріле обладнання не дає можливості для якісного 
обслуговування рейсів та пасажирів.
Загальна зона обслуговування аеропорту «Вінниця» 
розрахована на рівні 6,1 млн чол., у тому числі 5,9 млн 
чол. в Україні та 0,15 млн чол. в північних районах 
Молдови.
Модернізація аеродрому дозволить обслуговувати літаки 
Airbus А320/А321 та Boeing 737-800/737-900 без 
обмежень через високе навантаження або низьку 
видимість. Реконструкція пасажирського терміналу 
відповідно міжнародним стандартам ІСАО дозволить 
здійснювати міжнародні та внутрішні операції 
одночасно.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Підвищення пропускної здатності аеропорту та 
розширення видів його діяльності. Результатом на 2030 
рік очікується:
- пасажиропотік - 1090,2 тис. пасажирів в рік (94% - на 
міжнародному чартерному та регулярному сполученнях, 
6% - внутрішні регулярні та чартерні рейси);
- вантажопотік - понад 1600 т/рік, серед них 61% - 
міжнародні чартерні та регулярні вантажі, 39% - 
внутрішні експрес-доставки;
- новозбудований вантажний термінал (вантажно- 
логістичний центр) з пропускною здатністю 40 тон на 
добу;^
- збудований новий пасажирський термінал для пропуску 
550 пасажирів на годину;
- облаштована кав'ярня та готель на ЗО номерів;
- площа автопарковки тривалого перебування розширена 
Äot^ötf ̂ ісць.

Директор Департаменту міжнародного \ \
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8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Проект дозволить підвищити інвестиційну привабливість 
регіону; розширить можливості для діяльності на його 
території міжнародних компаній; сприятиме 
міжнародній та внутрішній торгівлі, створенню робочих 
місць, розвитку туристичної сфери та дасть можливість 
надавати якісні послуги з авіаперевезень з високим 
рівнем комфорту.

9. Основні заходи технічного 
завдання

1) реконструкція аеродрому Міжнародного аеропорту 
«Вінниця»;
2) реконструкція аеровокзального комплексу 
Міжнародного аеропорту «Вінниця».

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 1 000 000,0 1 000 000,0
державний фонд регіонального 
розвитку

інші джерела (Державна цільова 
програма розвитку аеропортів на 
період до 2023 року)

1 000 000,0 1 000 000,0

місцевий бюджет
інші джерела (кошти 

інвесторів, партнерів) 400 000,0 1 100 000,0 1 500 000,0

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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1. Номер технічного завдання 1.4
2. Назва технічного завдання Розроблення Концепції міжнародного мультимодального 

транспортно-логістичного порту «Жмеринка».

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідає технічне 
завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та 
об’єктів мультимодальних перевезень.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область, Південно-Західна залізниця

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Місто Жмеринка є важливим залізничним вузлом 
Південно-західної залізниці. Підприємства, пов’язані з 
обслуговуванням колії, рухомого складу, пасажирських 
та вантажних перевезень є містоформуючими 
підприємствами і визначають соціально-економічний 
профіль міста, його базову функцію в системі регіону, 
країни.
Стратегічною перевагою Жмеринки, як залізничного 
вузла, є його місце в системі пан’європейських 
транспортних коридорів. Місто, зокрема, лежить на 
перетині залізничних коридорів: Критського №3, 
Критського №5 та, що найважливіше, -  Критського №9 
у напрямі з Одеси (Чорне море) до Балтики. Враховуючи 
той факт, що основний потік вантажів морським шляхом 
проходить через Чорноморський морський порт і далі -  
залізницею на Захід, Центр, Північ і Схід України, 
значення такого транспортного вузла як Жмеринка буде 
у майбутньому лише зростати.
Дорожня карта стійкої мобільності ЄС до 2050 р. 
передбачає формування на великих залізничних вузлах 
панєвропейських залізничних транспортних коридорів 
мультимодальних транспортно-логістичних портів. 
Національна транспортна стратегія України до 2030 
року передбачає:
• розвиток мультимодальних транспортних технологій 
та інфраструктурних комплексів під різні види 
транспорту, у т. ч. в комбінаціях «авіація -  залізниця -  
авто», «вода -  залізниця -  авто» тощо;
• створення мережі маршрутів регулярних 
контейнерних/інтермодальних/мультимодальних 
вантажних поїздів, синхронізованих з поїздами країн 
ЄС;
• створення мережі мультимодальних транспортно- 
логістичних кластерів та базових логістичних центрів, 
сухих , портів, терміналів, спеціалізованих 
перевантажувальних комплексів, тощо;
Вищезазначене вимагає реалізацію інвестиційного 
проектАІМіжнародний мультимодальний транспортно- 
логдеич\шй порт «Жмеринка» на перетині

Директор Департаменту міжнародного \ \
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панєвропейських залізничних транспортних коридорів 
№3, №5, та №9 в межах Південно-Західної залізниці.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення передумов розвитку Жмеринської міської 
ОТГ, підготовка 10 фахівців з питань розвитку 
транспортної інфраструктури, створення в майбутньому 
додаткових 20 робочих місць, підвищення економічної 
спроможності суб’єктів господарювання.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Сприяння розвитку мережі мультимодального 
транспортно-логістичного кластеру. Підвищення рівня 
соціальних умов проживання громадян на території 
ОТГ.

9. Основні заходи технічного 
завдання

1. Створення міжінституційної консультаційної групи 3 
розроблення Концепції даного інвестиційного проекту.
2. Включення інвестиційного проекту «Міжнародний 
мультимодальний транспортно-логістичний порт 
«Жмеринка» до Плану реалізації Національної 
транспортної стратегії до 2030 року, а також до Стратегії 
розвитку Вінницької області до 2027 року та Плану її 
реалізації.
3. Створення рекламного ролику про інвестиційний 
проект «Міжнародний мультимодальний транспортно- 
логістичний порт «Жмеринка».

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 260 450 710
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (кошти 
Мінінфраструктури)

260 450 710

місцевий бюджет 40 50 90
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм)

1. Номер технічного завдання 1.5
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічного стану бази 

спеціально медичного призначення
3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає технічне
завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований 
проект -  це відновлення опалювальної системи із 
заміною котлів на складах бази спеціального 
медичного призначення в с. Рахни-Лісові 
Шаргородського району

7. Очікувальні кількісні результати 
від реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Економія теплової енергії

8. Очікувані якісні- результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Підтримання оптимальної температури на складах бази 
спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові 
Шаргородського району у зимовий період

9. Основні заходи технічного 
завдання

Реконструкція опалювальної системи із заміною котлів 
на складах бази спеціального медичного призначення в 
с. Рахни-Лісові Шаргородського району

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 3441,028 3441,028
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання.(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА



1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1.6
Покращення якості надання медичних послуг та 
умов перебування дитячого населення Вінницької 
області.

1.2.1.Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

Вінницька область та суміжні області

1.Потреба в реконструкції системи лікувального 
газопостачання, яка забезпечить відділення з 
цілодобовим режимом роботи киснем, медичним 
повітрям та вакуумом, а відтак і безперервність 
надання невідкладної допомоги та проведення 
оперативних втручань.
2. На сьогоднішній день назріла необхідність 
впровадження інноваційних технологій в процес 
приготування їжі, покращення санітарно 
гігієнічних умов приготування їжі, умов праці 
співробітників харчоблоку та зменшення 
енергозатрат, що необхідно забезпечити шляхом 
проведення реконструкції харчоблоку із 
застосуванням заходів з енергозбереження.
3. Капітальний ремонт центрального 
стерилізаційного відділення (з капітальним 
ремонтом водопостачання, електричної мережі 
вентиляції тощо, заміною існуючого обладнання та 
устаткування) є вкрай важливим для підвищення 
стандартів у службах дезактивації та стерилізації, 
зниження ризику інфекційно-епідеміологічних 
загроз та негативного впливу на навколишнє 
середовище.
4.3меньшення енергозатрат шляхом утеплення 
будівлі лікарні КНП "Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної 
Ради"
1. Збільшення послуг, що надають 
допомогу дитячому населенню.
2. Зменьшення енергозатрат

медичну

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

1 .Запобігання розвитку внутрішньо-лікарняних 
інфекцій та підвищення рівня безпеки перебування 
пацієнтів через зниження та мінімізація пожежо- та 
вибухонебезпеки внаслідок реконструкції системи 
лікувального газопостачання.
2.Впровадження інноваційних технологій в процес 
приготування їжі стаціонарним хворим та 
покращення санітарно-гігієнічних умов 
п]даотування їжі внаслідок реконструкції будівлі 
'харчоблоку з заміною існуючого обладнання.т

Володимир М ЕРЕЖ КО 25



3. Створення умов для відстежуваності та 
передбачуваності поводження з інструментами, що 
стерилізуються та перехід від переважно ручної 
праці до машинної обробки інструментів і приладів 
внаслідок капітального ремонту приміщень 
центрального стерилізаційного відділення з 
заміною існуючого обладнання.
4.3меньшення енергозатрат шляхом утеплення 
будівлі лікарні КНП "Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної 
Ради"

9. Основні заходи технічного завдання 1 .Реконструкція системи лікувального 
газопостачання
2. Реконструкція будівлі харчоблоку з заміною 
існуючого обладнання
3.Капітальний ремонт приміщень центрального 
стерилізаційного відділення з заміною існуючого 
обладнання.
4.Заходи щодо утеплення будівлі лікарні 
(утеплення стін фасаду) - КНП "Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької 
обласної Ради"

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 44453,31 18207,41 62660,72
державний фонд регіонального розвитку 44453,31 18207,41 62660,72
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 5000,0 4549,1 9549,1
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА 26



1. Номер технічного завдання 1.7
2. Назва технічного завдання Забезпечення населення якісними послугами з 

лікування на базі комунального некомерційного 
підприємства "Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради"

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1 .Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область та суміжні області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

1. Потреба в збільшенні площі хіміотерапевтичного 
відділення, стан та вигляд якого набув як морального, 
так і фізичного зношення.
2. Впродовж року в радіологічному відділенні 
опромінюється від 2200 до 2400 онкологічних хворих. 
На сьогоднішній день стан та вигляд відділення набув 
як морального, так і фізичного зношення.
3. Невідповідність диспансерно-поліклінічного 
відділення сучасним вимогам призвела до потреби 
реконструкції з прибудовою 4-х поверхової будівлі.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1 .Збільшення площі хіміотерапевтичного відділення, 
відкриття боксованих палат для можливості 
проведення високодозової хіміотерапії 
2.Введення в експлуатацію диспансерно- 
поліклінічного відділення на 113 ліжок.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1. Покращення якості надання спеціалізованої 
хіміотерапевтичної та пооменевої терапії.
2. Покращення лікувально-побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування хворих . та 
медперсоналу згідно міжнародних стандартів, 
створення умов для захисту персоналу від шкідливих 
умов праці.
3. Покращення якості надання спеціалізованої 
променевої терапії,
4. Покращення лікувально-побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування хворих та 
медперсоналу у раділогічному відділенні

9. Основні заходи технічного завдання

■

1 .Надбудова четвертого поверху з розташуванням на 
ньому денного стаціонару з ліжками амбулаторної 
хіміотерапії (28 ліжок та крісло-місць) 
хіміотерапевтичного відділення, заміна ліфтової 
каоши в існуючій шахті ліфта, утеплення зовнішніх 
стін надбудови хіміотерапевтичного відділення 

\їуйнераловатними плитами.

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

І
Володимир М ЕРЕЖ КО 27



2.Перепланування частини приміщень,прибудова
приміщення,реконструкція інженерних
мереж,влаштування дахової покрівлі радіологічного 
відділення.
3 .Реконструкція диспансерно-поліклінічного 
відділення

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 85152,7 56973,9 198207,57 340334,17
державний фонд регіонального розвитку 85152,7 56973,9 198207,57 340334,17
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 8674,43 7769,7 5769,91 22214,04
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА



1. Номер технічного завдання 1.8
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази КНП 

«Вінницька обласна клінічна лікарня ім..М.І.Пирогова 
Вінницької обласної Ради»

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного 
оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область та суміжні області

6. Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямовано технічне завдання

Надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної 
допомоги населенню в умовах модернізації та 
реорганізації галузі охорони здоров’я потребує 
покращення якості та доступності послуг.

7. Очікувальні кількісні 
результати від реалізації проектів 
на виконання технічного завдання

Збільшення медичних послуг, що надаються 
пацієнтам,зниження кількості хворих.
Збільшення реконструйованої площі території лікарні 
Зменшення споживання теплової енергії.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості надання медичних послуг, зниження 
рівня захворюваності, покращення лікувально-побутових 
та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та 
медперсоналу.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Реконструкція благоустрою території Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
Реконструкція корпус №7 обласної лікарні ім. М.І. 
Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення 3 
рентген операційним блоком та відділенням гострих 
інсультів.
Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної 
клінічної лікарні
Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення 
мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, 
пульмонологічне відділення»
Реконструкція ліфтів лікувального корпусу (корпус №17) 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
Реконструкція будівлі корпусу №18 «Поліклініка» 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
Закупівля медичного обладнання для комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна 
клінічна лікарня їм. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради»
Реконструкція системи електропостачання з 
встановлення дизель-електростанції (ДЕС), як джерела 
безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 - 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька 
обласная клінічна лікарня їм. М.І. Пирогова Вінницької 
обл^сн/Д Ради»

Директор Департаменту міжнародного \
співробітництва та регіонального розвитку ОДА д  І Володимир



Капітальний ремонт опікового відділення комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна 
клінічна лікарня їм. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради»

10. Обсяг фінансування 
технічного завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 34500,0 33547,206 15500 83547,2
державний фонд регіонального 
розвитку 34500,0 33547,206 15500 83547,2

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 21911,81 17634,72 1625,93 41172,46
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО ЗО



1. Номер технічного завдання 1.9
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази закладів 

третинного рівня надання медичної допомоги

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного 
оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область та суміжні області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Покращення якості та доступності послуг з надання 
спеціалізованої висококваліфікованої медичної 
допомоги населенню в умовах модернізації та 
реорганізації галузі охорони здоров’я з відновного 
лікування

7. Очікувальні кількісні результативід 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Зменшення споживання теплової енергії, 
збільшення медичних послуг, що надаються пацієнтам.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості надання медичних послуг, зниження 
рівня захворюваності, покращення лікувально- 
побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування 
хворих та медперсоналу.

9. Основні заходи технічного завдання Реконструкція спального корпусу комунального 
некомерційного підприємства «Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради» 
Реконструкція неврологічного відділення з метою 
забезпечення надійності й безпечної 
експлуатації,підвищення енергоефективності 
комунальне некомерційне підприємство «Жмеринська 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної 
Ради»
Реконструкція лікувального корпусу № 2 - комунальне 
некомерційне підприємство «Северинівська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради» 
Реконструкція лікувального корпусу КНП «Вінницький 
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій 
Вінницької обласної Ради»

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:-

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 14000,0 20196,45 11100,0 45296,45
державний фонд регіонального 
розвитку

14000,0 20196,45 11100,0 45296,45

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 2000,0 5624,65 10200,0 17824,65
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 31



1. Номер технічного завдання 1.10
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази обласних 

спеціалізованих будинків дитини

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Покращення доступності послуг при реформуванні 
будинків дитини.
Створення відділень реабілітації та паліативної 
допомоги на базі будинків дитини

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення кімнат для перебування двох 
дітей,шляхом переділу приміщень.
Збільшення медичних послуг, що надаються 
вихованцям будинків дитини.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Допомога та реабілітація для дітей з ураженням 
нервової системи та порушенням психіки. 
Покращення лікувально-побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування.
Безпечні умови перебування вихованців будинків 
дитини.

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт приміщень спально- 
лікувального корпусів № 1, 2 - комунального 
некомерційного підприємства «Тульчинський 
обласний будинок дитини Вінницької обласної 
Ради».
Влаштування пожежної сигналізації в приміщені 
Комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний спеціалізований будинок 
дитини з ураженням ЦНС та порушенням психіки»

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 2515,1 1500,0 4015,1
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 32



1. Номер технічного завдання 1.11
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази 

комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради»

3. Номер і назва, завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Існує потреба завершити комплекс робіт з ремонту 
зовнішніх огороджуючих конструкцій та провести 
капітальний ремонт приміщень неврологічного 
відділення №1

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Площа заміни віконних блоків -  102,76/41 м2/шт. 
Площа заміни дверних блоків -  9,85/7 м2/шт. Площа 
утеплення стін -  8627 м2. Площа утеплення 
горищного перекриття -3 3 1 0  м2.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення комфортних та безпечних умов 
перебування пацієнтів та медичного персоналу

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих 
конструкцій: утеплення зовнішніх цегляних стін, 
цоколю, фундаменту, горищного перекриття. Заміна 
віконних та дверних блоків та водостічних труб. 
Капітальний ремонт приміщень неврологічного 
відділення №1

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 19500,0 19500,0
державний фонд регіонального 
розвитку

19500,0 19500,0

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 4510,3 4510,3
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

і"
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1. Номер технічного завдання 1.12
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально-технічної бази КНП 

"Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради"

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область та суміжні області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Необхідність в покращенні якості та доступності 
послуг з надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги, в умовах модернізації та реорганізації 
галузі охорони здоров’я

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1 .Зменшення кількості запущених випадків 
патології щитоподібної залози, покращення 
діагностики репродуктивної сфери у чоловіків та 
жінок.
2.Скорочення перебування на ліжку та початок 
ранньої реабілітації пацієнтів.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1. Покращення якості та доступність послуг з 
діагностики ендокринних захворювань, їх 
ускладнень та супутньої патології

2. Покращення якості та швидкості виконання 
тестів

9. Основні заходи технічного завдання 1. Покращення матеріально-технічної бази 
будівель КНП "Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради" шляхом проведення 
будівельних та реставраційних робіт .
2. Придбання медичного обладнання для 
проведення діагностичних, рентгенологічних, 
лабораторних обстежень пацієнтам на обладнанні 
експертного класу на третинному рівні з ціллю 
раннього виявлення патології та її варифікації.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 18813,5 18813,5
державний фонд регіонального розвитку 18813,5 18813,5
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 2090,4 3000,0 5090,4
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби) V

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 34

0



1. Номер технічного завдання 1.13
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази КНП 

«Могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного 
лікування»Могилів Подільської міської ради

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Потребує покращення якості та доступності послуг 
при наданні спеціалізованої висококваліфікованої 
медичної допомоги населенню в умовах 
модернізації та реорганізації галузі охорони 
здоров’я

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення медичних послуг, що надаються 
пацієнтам, зниження кількості хворих,
Зменшення споживання теплової енергії.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості надання медичних послуг, 
зниження рівня захворюваності, покращення 
лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов 
перебування хворих та медперсоналу.

9. Основні заходи технічного завдання Придбання сучасного лапараскопічного 
обладнання
Реконструкція (із використанням вимог 3 
енергозбереження) інфекційного відділення

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 7260,0 6682,38 13942,38
державний фонд регіонального 
розвитку 6000,0 6682,38 12682,38

інші джерела (зазначити) 1260,0 1260,0
місцевий бюджет 740,0 668,2 1408,2
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 35



1. Номер технічного завдання 1.14
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази - 

комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 
Вінницької обласної Ради»

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Існує потреба в проведення капітального ремонту 1, 
2, 3 відділень лікарні, що значно покращить якість 
надання медичних послуг

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення медичних послуг, що надаються 
пацієнтам.
Зменшення споживання теплової енергії

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості надання медичних послуг, 
покращення лікувально-побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування хворих та 
медперсоналу

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт 1, 2, 3 відділень - 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 
Вінницької обласної Ради»

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 9213,3 9213,3 9213,3 27639,9
державний фонд регіонального 
розвитку

9213,3 9213,3 9213,3 27639,9

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 1023,7 1023,7 1023,7 3071,1
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіоналЕ>ного розвитку ОДА



1. Номер технічного завдання 1.15
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази 

обласного бюро судмедекспертизи

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Потребує покращення якості надання лабораторних 
послуг

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення медичних послуг, що надаються 
пацієнтам.
Зменшення споживання теплової енергії.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості надання лабораторних послуг, 
покращення побутових та санітарно-гігієнічних 
умов перебування медперсоналу.

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт лабораторій по вул. 
Маяковського, 83 - обласне бюро судово-медичної 
експертизи

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 2740,0 2740,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 37



1. Номер технічного завдання 1.16
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально-технічного стану КНП

"Вінницький обласний клінічний шкірно- 
венерологічний центр Вінницької обласної Ради"

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Необхідність в покращенні умов перебування 
пацієнтів КНП "Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної 
Ради"

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення медичних послуг для пацієнтів 
Зменшення споживання теплової енергії

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Покращення умов перебування пацієнтів 
Зниження рівня захворюваності, покращення 
лікувально-побутових та санітарно-гігієничних 
умов перебування пацієнтів

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт будівлі КНП "Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради"

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 2967,8 2967,8
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку



1. Номер технічного завдання 1.17
2. Назва технічного завдання Покращення матеріально -  технічної бази 

комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради»

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає Технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Зношеність системи опалення закладу, 
невідповідність системи протипожежного захисту 
діючим нормативам

7. Очікувальні кількісні результати 
від реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Досягнення оптимального температурного режиму 
в приміщеннях лікарні

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення комфортних та безпечних умов 
перебування пацієнтів та медичного персоналу 
лікарні

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт мережі трубопроводів 
опалення в підвальних приміщеннях лікарні 
Обладнання приміщень лікарні системами 
протипожежного захисту

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 4500,0 4500,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання 1.18
2. Назва технічного завдання «Курортополіс Хмільник»
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх 
послуг для підвищення конкурентоздатності 
медичного туризму

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область, Україна та зарубіжжя

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

- пошкоджене дорожньо-транспортне покриття 
у м. Хмільник;

недостатньо розвинена туристично- 
розважальна інфраструктура;
- недостатня промоція лікувально-оздоровчого 
напрямку санаторно-курортних закладів 
м.Хмільника;

низьке інформування про наявність 
туристичних атракцій;
- низька інвестиційна зацікавленість суб'єктів 
МСП;
- недостатнє державне фінансування, що 
спрямоване на розвиток курортної галузі.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

- збільшення дохідної частини бюджету міста;
розширення туристично-розважальної 

інфраструктури;
- збільшення кількості суб'єктів малого та 
середнього бізнесу у сфері послуг;
- збільшення кількості відпочиваючих у 
санаторно-курортних закладах міста до 80000 
осіб на рік;
- збільшення кількості наданих послуг;
- збільшення кількості туристів та гостей міста 
Хмільника;
- створення 250 нових робочих місць.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

- якісне дорожнє покриття;
якісний сервіс надання лікувальних, 

туристичних, інформаційних послуг;
- популяризація Курортополісу Хмільник за 
межами України;
- впізнаваність Курортополісу Хмільник

9. Основні заходи технічного завдання

_  . .  _  А,

- коригування меж округів і зон санітарної 
охорони курорту державного значення 
Хмільник;
- детальна розвідка Війтівецького родовища 
торфових грязей з підрахунком запасів та 
затвердження їх в Державній комісії корисних 
копалин України;
к  організаційно-методичні роботи з оцінки 
природних лікувальних ресурсів, джерел 
водопостачання, рекреаційної характеристики 

Території в межах округу і зон санітарної
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охорони курорту Державного значення 
Хмільник;
- розвиток транспортної інфраструктури;
- удосконалення транспортної мережі;
- виготовлення проекту реставрації пам’ятки 
архітектури національного значення «Башта» з 
охоронним номером 994/2-Н;

розширення туристично-розважальної 
інфраструктури;

проведення інформаційної кампанії в 
місцевих, регіональних, загальнодержавних 
ЗМІ;
- будівництво медичного центру надання 
діагностичних та консультативних послуг;
- налагодження співпраці між санаторно- 
курортними закладами, владою, бізнесом, 
інвесторами та іншими зацікавленими особами

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3800,0 9800,0 13600,0
державний фонд регіонального розвитку - 3800,0 4800,0 8600,0
інші джерела (кошти ЄС) 5000,0 5000,0

місцевий бюджет 1200,0 2200,0 2200,0 5600,0
інші джерела (ПП) 6800,0 9000,0 15000,0 30800,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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1. Номер технічного завдання 1.19
2. Назва технічного завдання Розвиток рекреаційного туризму
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.2.3.Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для 
підвищення конкурентоздатності медичного туризму.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область, Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Недостатньо розвинена інфраструктура та неефективна 
промоція закладів лікувально-оздоровчого напрямку 
зумовили необхідність розвитку рекреаційного туризму 
та здійснення комплексу заходів для створення 
комфортніших умов та можливостей відпочинку та 
оздоровлення.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

- збільшення доходів місцевих бюджетів;
розширення туристично-розважальної 

інфраструктури;
- зростання кількості відпочиваючих та туристів;
- збільшення кількості послуг у сфері медичного 
туризму;
- зростання зайнятості серед місцевого населення.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

- підвищення привабливості регіону;
- популяризація конкретних закладів оздоровлення;
- створення комфортніших умов для відпочинку;
- підвищення якості послуг, що надаються.

9. Основні заходи технічного завдання - дослідження територій та проведення організаційно- 
методичних робіт з оцінки природних лікувальних 
ресурсів, джерел водопостачання, рекреаційної 
характеристики території в межах конкретного округу і 
зон санітарної охорони;
- створення спеціально облаштованих місць відпочинку 
та оздоровлення для категорій населення з особливими 
потребами;

будівництво медичного центру з надання 
діагностичних та консультаційних послуг;
- здійснення комплексу заходів з ефективної промоції та 
популяризації конкретних місць відпочинку та 
оздоровлення.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 2000 2000 4000
державний фонд регіонального розвитку 2000 2000 4000
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет
1

250 250 500
інші джерела (кошти інвесторів, 

кошти міжнародних організацій)
250 250 500

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

у
і . « ґ  \ .. .. . - . .. -
г
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1.3. Розвиток агропромислового виробництва
1, Номер технічного завдання 1.20
2. Назва технічного завдання Стимулювання створення та діяльності малого 

аграрного підприємництва та їх кооперативних 
об’єднань.

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.3.1. Посилення спроможності місцевих 
підприємств АПК та їх об’єднань для 
підвищення власної ефективності і 
продуктивності, а також розвитку експортного 
потенціалу.__________________________________

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Як правило, мале аграрне підприємництво має 
досить обмежені власні ресурси та не має 
належного доступу до кредитних ресурсів, 
необхідних для діяльності та їх розвитку. 
Хронічна нестача ресурсів є причиною низького 
рівня згуртованості для створення 
кооперативних об’єднань. Також виробництво 
сільськогосподарської продукції малими 
виробниками залишається на сировинному рівні 
та потребує більш глибокої переробки для 
формування товарних продуктів з високою 
доданою вартістю, виробництва нішевих 
продуктів, брендованих місцевих та унікальних 
продуктів.
Разом з тим, в процесі господарської діяльності 
велика кількість побічної продукції 
сільськогосподарського виробництва не 
використовується через відсутність
відповідного обладнання, технологій та 
негативно впливає на навколишнє середовище.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Кількість новостворених кооперативних 
об’єднань складе не менше 6 одиниць.
Зростання кількості та вартості наданих послуг 
членам кооперативів не менше як на 10%. 
Створення понад 20 нових робочих місць. 
Зростання обсягів переробки
сільськогосподарської основної та побічної 
продукції на 5%.
Зростання надходжень до місцевих бюджетів.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення умов для економічної сталості 
сільських громад.
Формування нової культури малого 
виробництва зі збереженням традиційних 
особливостей, міжнародних підходів до якості, 
просування на національні та міжнародні ринки. 
Покращення доступу малих виробників до 

юфесійних сільськогосподарських послуг і
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бізнесового середовища. Збільшення обсягу та 
покращення якості продукції 
сільськогосподарського виробництва. 
Підвищення рівня економічної ефективності 
сільськогосподарської галузі та зайнятості у 
сільській місцевості. Подальший розвиток 
енергоефективності аграрного виробництва.

9. Основні заходи технічного завдання 
підтримка існуючих кооперативів

Дослідження можливостей створення та 
діяльності малого аграрного підприємництва та 
згуртування їх навколо різнопрофільних 
кооперативних об’єднань.
Формування мережі кооперативних 
інформаційно-ресурсних та переробних центрів. 
Створення та підтримка 3-х переробних 
кооперативних центрів (йюсіргосеззії^сепіте). 
Створення та підтримка 3-х енергетичних 
кооперативів з використанням біомаси. 
Проведення конкурсу проектів на підтримку 
діючих кооперативних об’єднань.
Виділення коштів для переможців конкурсу та 
контроль за їх використанням.
Поширення результатів реалізації проектів.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис. грн.

Ірік 2рік Зрік Усього

державний бюджет: 6000 9300 9300 24600
державний фонд регіонального 
розвитку

4300 6300 10600

інші джерела (програми державної 
підтримки)

6000 5000 3000 14000

місцевий бюджет 1700 1200 1200 4100
інші джерела (власні кошти 

підприємств, грантова підтримка)
20500 9200 9200 38900

11. Інш а інф орм ація щ одо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1 .Номер технічного завдання 1.21
2. Назва технічного завдання Розвиток інноваційних ланцюгів доданої 

вартості та діджиталізація аграрного 
виробництва_________________________________

3.Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

1.3.2. Впровадження агротехнологій 
використанням ІТ- інновацій.

5.Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням.

Вінницька область

6.Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

За розрахунками ООН до 2050 року населення 
планети становитиме біля 10 млрд осіб. Для того 
щоб забезпечити його в достатній кількості 
продуктами харчування обсяги врожаю з одного 
гектара доведеться подвоїти.
Проте, не зважаючи на зростаючі показники 
розвитку аграрного сектору Вінницької області, 
через низький рівень локалізації переробки 
продукції сільського господарства місцеві 
сільськогосподарські підприємства, ФГ, інші 
суб’єкти господарювання у переважній мірі не 
розвивають свій потенціал у цій сфері, 
обмежуючись продажем своєї продукції за 
цінами, які часто є нижчими від ринкових. 
Причинами такого стану речей є збереження 
традиційних підходів та сегментів діяльності 
галузі, низький рівень розвитку кооперативних 
об’єднань в регіоні, недостатня кількість 
потужностей для зберігання готової продукції, 
відсутність системного управління всіма 
галузями аграрного виробництва.______________

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення кількості суб’єктів господарювання 
в аграрній сфері на 5%. Створення близько 200 
нових робочих місць. Зростання обсягів 
виробленої аграрної продукції з доданою 
вартістю на 10%. Зниження виробничих та 
адміністративних затрат до 20%. Підвищення 
рівня інфраструктурного забезпечення 
аграрного виробництва на 15 об’єктів. 
Підвищення рівня сплати податків до місцевих 
бюджетів громад на 5%.______________________

8.Очікувані якісні 
реалізації проектів 
технічного завдання

результати від 
на виконання

Удосконалення аналогових бізнес моделей та 
диверсифікація видів діяльності в сільській 
місцевості. Впровадження системного 
управління аграрним виробництвом. Зростання 
відсотку доданої вартості у вартості готових 
продуктів. Формування інноваційних концепцій 
цифровізації аграрного бізнесу. Створення 
інтелектуальних робочих місць, покращення 
надання послуг, вирішення ряду екологічних 
^питань, більше залучення молоді до участі в

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир М ЕРЕЖ КО 45



аграрному виробництві, покращення якості 
аграрної освіти.

9.Основні заходи технічного завдання Дослідження можливостей створення доданої 
вартості в аграрному виробництві.
Надання консультативної підтримки для 
створення інноваційних ланцюгів доданої 
вартості.
Розробка та імплементація механізмів створення 
ланцюгів доданої вартості.
Проведення конкурсу серед 
сільськогосподарських виробників щодо 
облаштування виробничих процесів із 
зростаючою часткою доданої вартості.
Розробка концепції цифрового бізнесу. 
Навчання основам цифрових технологій. 
Діджиталізація технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та 
технологічних процесів в тваринництві.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис. грн.

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 5000 18650 15500 39150
державний фонд регіонального 
розвитку

13650 10500 24150

інші джерела (програми державної 
підтримки)

5000 5000 5000 15000

місцевий бюджет 100 200 300 600
інші джерела (власні кошти 

підприємств, грантова підтримка)
3185 3285 3000 9470

11. Інш а інф раструктура щ одо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Д Володимир М ЕРЕЖ КО 4 6



1. Номер технічного завдання 1.22
2. Назва технічного завдання Агроекселератор
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

1.3.2 Впровадження агротехнологій з 
використанням ІТ-інновацій

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Виробництво сільськогосподарської продукції 
в області переважно є традиційним та низько 
інноваційним через низьку спроможність 
забезпечення середніх та малих 
сільгоспвиробників сільськогосподарською 
технікою та обладнанням відповідно до 
передових агротехнологій. політика великих 
агрохолдингів здебільшого направлена на 
експорт сировини.
Розвиток аграрної галузі може дати 
переорієнтація на переробку та створення 
ланцюжків доданні вартості із застосуванням 
нових технологій виробництва, ІТ технологій. 
Залучення інвестицій та модернізація об’єктів 
аграрного виробництва, переробки та 
інфраструктури дозволить виробляти більше 
продукції з високою доданою вартістю, що 
створює додаткову конкурентну та експорту 
спроможність галузі, а також стимулює 
диверсифікацію сільської економіки. Активний 
розвиток підприємств агропромислового 
комплекту та розвинена у регіоні сфера ІКТ 
(область займає 6 місце по кількості занятих у 
сфері ІТ, понад 6 тис. зайнятих, ЗО компаній) 
формує потенціал до економічного 
перетворення за принципом Зта її- 
спеціалізації.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Зростання на 5% обсягу виробництва 
сільськогосподарської продукції на малих 
підприємствах (у тис.грн та у % до загального 
обсягу виробництва с/х продукції).
Зростання на 5% обсягу капітальний інвестицій 
за видом економічної діяльності - сільське 
господарство, мисливство та надання 
пов'язаних із ними послуг (у тис. грн та у % до 
загального обсягу).

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Підвищення рівня співпраці ВНЗ та бізнесу. . 
Підвищення рівня знань та навичок агробізнесу 
для реалізації спільних проектів з 
регіональними ВНЗ, стартапами.

9. Основні заходи технічного завдання А
V

іУ Аналіз потреб агросектору (круглі столи, 
соціологічне дослідження потреб агробізнесу).
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2. Розробка моделі агроакселератора.
3. Розроблення акселераційної програми.
4. Конкурсний відбір учасників та навчання.
5. Конференція «Смарт Агро».

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 8000 3000 11000
державний фонд регіонального розвитку 8000 3000 11000
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 1000 2000 2000 5000
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання 1.23
2. Номер і назва завдання Підтримка розвитку органічного виробництва та 

проведення екологічного моніторингу 
досліджень та наукових розробок в сфері 
органічного землеробства та екологічної безпеки

3. Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідне технічне 
завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання.

1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору 
сільськогосподарського виробництва

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Переповнений низькоякісними продуктами 
харчування внутрішній ринок України стимулює 
споживачів до купівлі органічної продукції як 
альтернативи звичайній. Популяризація 
здорового способу життя, підвищення рівня 
екологічної свідомості населення та ряд 
екологічних чинників створюють значні 
передумови формування нових запитів для 
розвитку ринку органічної продукції. 
Ефективному формуванню пропозиції на 
органічну продукцію заважає низка проблем: 
складність переходу до органічних методів 
господарювання (особливо для малих 
підприємств), високі тарифи на сертифікаційні 
та інспекційні послуги. Інфраструктура ринку 
органічної продукції на сьогодні 
слаборозвинена, тому виробники сильно 
обмежені у застосуванні маркетингових підходів 
для просування товарів._______________________

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання.

Створення бази даних екологічного моніторингу 
для продуктів харчування, питної води, грунтів. 
Збільшення обсягів виробництва органічної 
продукції на 10%.
Оснащення навчально-наукової лабораторії 
екологічного моніторингу досліджень та 
наукових розробок в сфері органічного, 
землеробства та екологічної безпеки.
Збільшення кількості досліджень в сфері 
органічного виробництва.
Здійснення постійного комплексного 
лабораторного аналізу продуктів харчування, 
питної води і компонентів довкілля.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості продуктів харчування і 
питної води, попередження “екозалежних” 
хвороб для місцевого населення, сприяння 
розвитку органічного землеробства, 
використання еколого-безпечних технологій, 
пі шищення рівня екологічної освіти, культури і 
;ві£омості громадян.__________________________
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9. Основні заходи технічного завдання Дослідження можливостей розвитку органічного 
ринку області та його інфраструктури. 
Формування центру розвитку органічного 
виробництва.
Створення та облаштування навчально-наукових 
лабораторій екологічного моніторингу. 
Проведення лабораторного аналізу продуктів 
харчування, питної води і компонентів довкілля 
на постійній основі.
Впровадження систем контролю за 
використанням сільськогосподарської продукції 
по вмісту радіонуклідів, залишків солей важких 
металів і пестицидів.
Забезпечення на регіональному рівні 
поступового переходу до комплексного 
екологічного моніторингу компонентів довкілля 
(атмосферного повітря, повітря робочої зони, 
поверхневих і підземних вод, грунтів), продуктів 
харчування і питної води територіальних громад. 
Проведення навчально-освітніх заходів з питань 

розвитку органічного виробництва 
Проведення конкурсу на кращий органічний 
проект та виділення коштів переможцям для 
розвитку виробництва.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис. грн.

Ірік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 50 3560 3570 7180
державний фонд регіонального 
розвитку

3500 3500 7000

інші джерела (програми державної 
підтримки)

50 60 70 180

місцевий бюджет 100 100 100 300
інші джерела (власні кошти 

підприємств, грантова підтримка)
5000 2000 2000 9000

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1. Номер технічного завдання 1.24
2. Назва технічного завдання Ф ормування мережі сільськогосподарського та 

сільського дорадництва, створення науково- 
консультаційних сільськогосподарських центрів

3. Номер і назва завдання з 
Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського 
дорадництва, орієнтованого на мале 
агровиробництво.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням.

Вінницька область, прилеглі території сусідніх 
областей.

6. Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямовано технічне завдання

Сучасний стан розвитку сільського господарства 
потребує підвищення рівня знань і вдосконалення 
практичних навичок його прибуткового ведення в 
умовах ринкової економіки, нових знань та вміння з 
питань економіки, технологій, управління, 
маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, 
своєчасного виконання планів соціально- 
економічного розвитку, формування громадянського 
суспільства, поширення та впровадження у 
виробництво сучасних технологій, новітніх 
досягнень науки і техніки. В умовах здійснення 
земельної та аграрної реформ, євроінтеграційних 
процесів виникла нагальна потреба у створенні 
ефективної системи розповсюдження 
сільськогосподарських знань та інформації для 
обслуговування малих і дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників і 
населення. У Вінницькій області нараховується 2393 
фермерських господарства, 274,4 тис. особистих 
селянських господарств з площею 301 тис. га, з яких 
140,3 тис. га займаються веденням 
сільськогосподарського виробництва, в т.ч. 66% 
товарним.

7. Очікувані кількісні результати 
від реалізації проектів на 
виконання технологічного 
завдання

Проведення дослідження потреб сільського 
населення, сільських громад у 
сільськогосподарських дорадчих послугах. 
Забезпечення професійної підготовки до 20 
дорадників та експертів-дорадників відповідно до 
виявлених потреб в дорадчих послугах.
Створення не менше 2-х науково-консультаційних 
сільськогосподарських дорадчих центрів, служб. 
Створення до 20 нових робочих місць.
Надання консультативної підтримки не менше 1000 
суб’єктів господарювання в аграрній сфері. 
Зростання кваліфікованої зайнятості місцевого, 
населення на 5%.
Збільшення надходження коштів до місцевих 
б%одж£рв від зростання виробництва на 10%.
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8.Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання
технічного завдання.

Підвищення ефективності ведення підприємницької 
діяльності у сільській м ісцевості, провадження
освітніх навичок для сільського населення та 
агровиробників.
Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарської діяльності.
Впровадження підходів сталого сільського розвитку. 
Підвищення рівня соціального капіталу сільських 
громад.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Дослідження потреб сільського населення, сільських 
громад у сільськогосподарських дорадчих послугах. 
Розробка можливих варіантів створення та діяльності 
дорадчих служб, науково-консультаційних 
сільськогосподарських центрів в області.
Розробка та імплементація механізмів роботи дорадчих 
служб та науково-консультаційних 
сільськогосподарських центрів, розробка концепції та 
бізнес-плану.
Забезпечення професійної підготовки дорадників та 
експертів-дорадників відповідно до виявлених потреб. 
Надання консультативної підтримки у створенні 
сільськогосподарських дорадчих служб та науково- 
консультаційних сільськогосподарських центрів.
Надання інформаційно-консультаційних послуг в 
аграрній сфері суб’єктам господарювання, сільському 
населенню, органам місцевого самоврядування. 
Проведення конкурсу кращих проектів концепції та 
бізнес-плану діяльності сільськогосподарських дорадчих 
служб та науково-консультаційних 
сільськогосподарських центрів. Підтримка кращих, 
проектів.
Поширення кращих практик діяльності 
сільськогосподарських дорадчих служб та науково- 
консультаційних сільськогосподарських центрів.

10. Обсяг фінансування 
технічного завдання, тис. грн.

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 200 3100 3100 6400
державний фонд регіонального 
розвитку

2800 2800 5600

інші джерела (програми державної 
підтримки)

200 300 300 800

місцевий бюджет 800 900 1100 2800
інші джерела (власні кошти 

підприємств, грантова підтримка)
1250 1300 1500 4050

11. Інша інфраструктура щодо 
технічного завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1.4. Інноваційний розвиток регіону

1. Номер технічного завдання 1.25
2. Назва технічного завдання Підтримка виявлених та розвиток нових напрямків 

смарт-спеціалізації регіону
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково- 
технічної діяльності.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті 
про глобальну конкурентоспроможність 2017-2018 
років, Україна посіла 81 місце серед 137 
досліджуваних держав, піднявшись на чотири позиції. 
Незважаючи на значний науково-технічний кадровий 
потенціал, Україна має посередній рейтинг за 
показником “Інновації’5 та низькі значення показників 
“Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері 
досліджень і розробок”, “Технологічна готовність”. 
Найбільш проблемним показником залишається 
“Іноземні інвестиції та трансфер технологій”.
За даними Держстату, у 2017 році порівняно з 2016 
роком погіршилася переважна кількість показників, 
що характеризують інноваційну діяльність: 
кількість інноваційно-активних підприємств; 
обсяг фінансування інноваційної діяльності 
зменшився, основним джерелом залишаються власні 
кошти підприємств - 84,5% загального обсягу 
фінансування інновацій;
частка обсягу реалізованої інноваційної продукції в 
загальному обсязі реалізованої промислової продукції 
зменшилася до 0,7%.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Проведення 20 інформаційних заходів для поширення 
позитивного досвіду успішних стартапів, 
інноваційних проектів.
Підтримка 2 напрямів смарт-спеціалізації області та 
виявлення нових.
Укладення 2 партнерських угод про трансфер 
технологій та знань між навчальними закладами 
регіону та закордону.
Виконанання ВНЗ не менше 3 замовлень для бізнесу 
Не мейше 10 стартапів, які прийняли участь в 
міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Ствс
пред
налЕ
Піді

)реннм комунікаційної платформи для 
ртавників науки, освіти та бізнесу для 
годження взаємозв’язку між ними, 
ищен^я рівня співпраці між бізнесом та ВНЗ.

Директор Департаменту міжнародного \
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Підвищення якості розробок та стартапів в регіоні. 
П ідвищ ення рівня поінформ ованості про можливості 
фінансової підтримки науковців та малого і 
середнього бізнесу на розвиток та впровадження 
інновацій.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Створення та діяльність комунікаційної платформи 
для розвитку смарт-спеціалізацій, інновацій та 
трансферу технологій.
Створення лабораторії для проведення досліджень та 
скорочення життєвого циклу «від розробки до 
комерціалізації» пришвидшення виходу на ринок 
розробок.
Проведення комплексу заходів із підвищення рівня 
поінформованості та спроможності представників 
бізнесу та ВНЗ у залученні фінансової підтримки на 
розвиток та впровадження інновацій.
Розвиток інноваційної інфраструктури.
Створення бази конкурентоспроможних інноваційних 
підприємств (організацій).

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 8000 35000 55000 98000
державний фонд регіонального 
розвитку

5000 10000 30000 45000

інші джерела (що забезпечують 
реалізацію Стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 
2030 року)

3000 25000 25000 53000

місцевий бюджет 10000 10000 10000 30000
інші джерела (зазначити) 2000 2000 4000
11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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1. Номер технічного завдання 1.26

2. Назва технічного завдання

Вінницький інноваційно-технологічний парк: 
створення Центру розвитку підприємництва, 
Центру трансферу технологій, створення 
майданчику для співпраці закладів загальної 
середньої, професійної та вищої освіти 3 
представниками бізнесу

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

В області немає дослідницької інфраструктури, хоч 
є великий попит і на технології, і на площі у 
закладах вищої освіти, які не використовуються. 
Низька доступність якісної бізнес-освіти, низький 
рівень знання англійської та інших іноземних мов 
призводять відповідно до низького рівня 
управлінських кадрів, створюють перешкоди для 
глобалізації бізнесу та доступу до нових технологій.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення близько 400 нових робочих місць. 
Формування додаткових податкових надходжень.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Реалізація проекту дасть можливість створити 
кращі умови для бізнесу, забезпечення сталого 
зростання економіки області, розвиток людського 
капіталу і трансферу технологій. Створення 
інноваційно-технологічного парку дозволить: 
сформувати інституційну та компетентнісну 
спроможність задовольняти потреби підприємців, 
забезпечити необхідний потенціал створених 
інституцій підтримки бізнесу для промоції ідеї 
підприємництва та збільшення кількості активних 
підприємців, об’єднати місцевих та залучити 
зовнішніх стейкхолдерів до розвитку міста через 
посилення конкурентоспроможності місцевого 
бізнесу, забезпечити можливості реалізації 
потенціалу молоді міста, здійснити концентрацію 
знань, талантів та технологій, пришвидшити 
розвиток інноваційних та наукомістких індустрій в 
Україні.

9. Основні заходи технічного завдання

Проект передбачає: створення Центру розвитку 
підприємництва, Центру трансферу технологій, 
майданчику для співпраці закладів загальної 
середньої, професійної та вищої освіти 3 
представниками бізнесу:
Д. Реконструкція будівлі для розміщення парку.

Директор Департаменту міжнародного
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2. Створення екосистеми парку, а саме: створення 
сильної команди підтримки інновацій, комфортних 
умов для креативної роботи, початок нетворкінг- 
заходів, конференцій, лекцій, підтримки 
фандрейзингу.
3. Наповнення екосистеми, а саме: інноваційна 
спільнота в активному розвитку, обмін знаннями та 
активація бізнесу, наявність та робота менторської, 
інкубаційної та акселераційної програм.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 123 693,7 123 693,7
державний фонд регіонального розвитку 123 693,7 123 693,7
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 82 462,5 82 462,5
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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Програма 2. Регіон належного та ефективного врядування
Програма 2 є основою для реалізації реформи децентралізації та 

впровадження електронного урядування. Завданням програми є усунення 
можливих перешкод, що гальмують ефективну реалізацію національних реформ, 
налагодження ефективної системи підвищення компетенцій, запровадження 
ефективних механізмів надання послуг та належного управління, дотримуючись 
принципів доброго демократичного врядування.

Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 2

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир МЕРЕЖКО 57



№ Назва технічного завдання

Обсяг фінансування по 
роках, 

тис грн Усього

Координатор, 
відповідальний 
за супровід та 

моніторинг2021 2022 2023
2.1. Розвиток електронного урядування та цш ровізації

2.1.1

Розвиток геоінформаційної 
системи управління та 
містобудівного кадастру 
Вінницької області

500,0 250,0 250,0 1000,0

Департамент 
будівництва, 

містобудування 
та архітектури 

ОДА
-  державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 500,0 250,0 250,0 1000,0
- інші джерела

2.1.2

Підвищення спроможності 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування до 
запровадоісення і 
використання інструмент і в 
електронного урядування та 
е-демократії

12828,764 6400,0 600,0 19828,764

Управління 
інформаційних 

технологій 
апарату ОДА

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку ОДА
-  державний бюджет: 1250,0 5200,0 300,0 6750,0
ДФРР 500,0 5200,0 300,0 6000,0
інші джерела 750,0 750,0
- місцевий бюджет 6578,764 1200,0 300,0 8078,764
- інші джерела 5000,0 5000,0

Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики

2.2.1
Підвищення спроможності 
Агенції регіонального 
розвитку Вінницької області

3300,0 13300,0 23300,0 39900,0
Агенція

регіонального
розвитку

Вінницької
області-  державний бюджет: 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0

ДФРР
інші джерела 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
- місцевий бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
- інші джерела 10000,0 20000,0 30000,0

2.2.3

Удосконалення системи збору 
та аналізу даних для 
забезпечення ефективної 
регіональної політики

3300,0 3300,0 3800,0 10400,0

Агенція
регіонального

розвитку
Вінницької

області
- державний бюджет: 3000,0 3000,0 3500,0 9500,0
ДФРР 3000,0 3000,0 3500,0 9500,0
інші джерела
- місцевий бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
- інші джерела

Посилення міжсекторного партнерства та співпраці

2.3.1
Підвищення організаційної 
спроможності інституцій 
громадянського суспільства

640,0 705,0 765,0 2110,0
Департамент 

інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

ОДА 
Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики ОДА

-  державний бюджет: 250,0 300,0 350,0 900,0
ДФРР 250,0 300,0 350,0 900,0
інші джерела 1
- місцевий бюджет 390,0 \\ 405,0 415,0 1210,0

- інші джерела

Директор Департаменту міжнародного .
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2.3.4

Проведення навчальних заходів 
з питань патріотичного 
виховання, громадянської 
освіти та відповідального 
громадянства серед молоді

60,0 70,0 80,0 210,0

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики ОДА

- державний бюджет: 45,0 50,0 55,0 150,0
ДФРР 45,0 50,0 55,0 150,0
інші джерела
- місцевий бюджет 15,0 20,0 25,0 60,0
- інші джерела

2.3.5

Підтримка незалежних медіа- 
ресурсів та заповнення 
аналітичним контентом 
вертуального простору

250,0 150,0 150,0 550,0

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

ОДА- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 250,0 250,0
- інші джерела 150,0 150,0 300,0

Загальний обсяг 
фінансування, в т.ч.: 20628,76 24025,00 28795,00 73448,76

- державний бюджет: 7545,00 11550,00 7205,00 26300,00
ДФРР 3545,00 8250,00 3855,00 15650,00
інші джерела 3750,00 3000,00 3000,00 9750,00
- місцевий бюджет 8083,76 2475,00 1590,00 12148,76
- інші джерела 5000,00 10000,00 20000,00 35000,00
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2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації

1. Номер технічного завдання 2.1
2. Назва технічного завдання Створення та розвиток геоінформаційної 

системи управління та містобудівного 
кадастру Вінницької області

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи 
управління та містобудівного кадастру 
Вінницької області.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Відсутність підтримки механізму 
стимулювання розвитку регіону з врахуванням 
державних, громадських та приватних 
інтересів при плануванні, забудові та іншому 
використанню територій

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

- Забезпечення 100% території області 
актуальною топоосновою.
- Підключення галузевих баз даних до ГІС 
містобудівного кадастру області (шт.)

8. Очікувані якісні, результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Скорочення витрату часу та ресурсів на 
отримання відомостей про населені пункти та 
інші території.
Інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень та впровадження 
новітніх інформаційних технологій в 
управлінську діяльність у сфері 
містобудування та кадастру.
Підвищення інвестиційної привабливості 
регіону

9. Основні заходи технічного завдання Актуалізація топографо-геодезичної зйомки 
території області.
Оновлення геоінформаційних систем 
містобудівного кадастру до актуальних версій.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 500,0 250,0 250,0 1000,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)
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1. Номер технічного завдання 2.2
2. Назва технічного завдання Розширення мережі центрів надання 

адміністративних послуг в області

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.1.2. Підвищення спроможності органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
до запровадження і використання 
інструментів електронного урядування та е- 
демократії

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вибіркові ОТГ Вінницької області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Центри надання адміністративних послуг є 
однією з найкращих організаційних форм 
надання послуг та взаємодії влади і громади. 
Розширення мережі центрів надання 
адміністративних послуг полягає в створенні 
доступності, зручності та якості надання 
адміністративних та публічних послуг для 
обслуговування суб’єктів звернення та 
належних умов для роботи посадових осіб 
органів місцевого самоврядування

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

1. Збільшення кількості центрів надання 
адміністративних послуг.
2. Розширення кількості видів послуг.
3. Створення нових робочих місць.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Прозорі умови надання адміністративних 
послуг.
2. Покращений інвестиційний клімат.
3. Надходження до місцевих бюджетів за 
надання адміністративних послуг.

9. Основні заходи технічного завдання Визначення ОТГ для створення центрів 
надання адміністративних послуг, здійснення 
комплексу робіт з будівництва або 
реконструкції будівлі згідно із розробленими 
ПКД, придбання сучасного обладнання та 
проведення робіт з його встановлення.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 1000,0 5200,0 300,0 6500,0
державний фонд регіонального розвитку 500,0 5200,0 300,0 6000,0
інші джерела (субвенція соціально- 
економічного розвитку громад)

500,0 - - 500,0

місцевий бюджет 6209,8 1200,0 300,0 7709,8
інші джерела (кошти Програми «II- 

ЬЕАБ з Європою»)

<5000,0 - - 5000,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

[к
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1. Номер технічного завдання 2.3
2. Назва технічного завдання Упровадження та використання технологій е- 

урядування в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.1.2. Підвищення спроможності органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
до запровадження і використання 
інструментів електронного урядування та е- 
демократії

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Вимогою сучасного часу є диджиталізації 
країни та покращення ефективності роботи 
депутатського корпусу - потреба в 
автоматизації процесу голосування депутатів.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Зменшення часу на обробку інформації, 
зниження кількості використання паперових 
документів - економія паперового 
забезпечення на 70%.
Запровадження автоматизованої системи 
електронного голосування «Рада», з 
можливістю розширення, система відео 
зйомки засідання з інтеграцією на веб-сайт 
громад.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Покращення та пришвидшення роботи 
сесійних залів.
Осучаснення веб-сайтів.

9. Основні заходи технічного завдання Здійснення комплексу робіт з придбання та 
налаштування ситеми згідно із розробленою 
проектно-кошторисною документацією.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 250,0 250,0
державний фонд регіонального розвитку
інші дж ерела (субвенція ОТГ) 250,0 250,0

місцевий бюджет 368,964 368,964
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир МЕРЕЖКО 62



2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики
1. Номер технічного завдання 2.4
2. Назва технічного завдання Створення «Офісу евроінтеграції» на базі 

Агенції регіонального розвитку Вінницької 
області.

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.2.1. Підвищення спроможності Агенції 
регіонального розвитку Вінницької області.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Значний вплив на результати імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
має політика областей щодо 
євроінтеграційних процесів. Важливим 
наближення можливостей євроінтеграційних 
процесів (ресурсів, знань, навичок та ін) на 
рівень області.
У 2019 році експерти Центру «Нова Європа» 
у співпраці з Урядовим офісом координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
провели дослідження областей за 34 
індикаторами, що дало можливість 
сформувати рейтинг європейської інтеграції 
областей «Євромапа України. Вінницька 
область увійшла до трійки лідерів разом із 
Львівщиною та Івано-Франківщиною. Однак 
важливо зазначити, що область не 
використовує значних можливостей, що 
відкриває процес європейської інтеграції для 
розвитку регіонів, людського потенціалу 
соціалізації з ЄС.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Створення «Офісу евроінтеграції»;
2. Підвищення на 10% рівень залученості 
громад до євроінтеграційних процесів
3. Підвищення на 5% рівень міжнародного 
співробітництва громад, бізнесу, науки.
4. Збільшення на 2% ресурсів в структурі 
доходів громад. ___

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Організація та участь представників 
різних сфер (бізнес, наука, культура та ін) в 
міжнародних заходах;
2. Підготовка, реалізація та участь у 
міжнародних культурних, освітніх 
економічних проектах;
3. Участь у міжнародних заходах 

управлених на налагодженню міжнародних
ртнерств, бізнес-контактів виробників 

ромоцію регіону.
9. Основні заходи технічного завдання . Створення «Офісу евроінтеграції»;
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2. Організація та участь представників 
різних сфер (бізнес, наука, культура та ін) в 
міжнародних заходах (щороку 2);
3. Підготовка (5), реалізація (1) та участь (3) 
у міжнародних культурних, освітніх, 
економічних проектах;
4. Участь у міжнародних заходах 
направлених на налагодженню міжнародних 
партнерств, бізнес-контактів виробників, 
промоцію регіону (5 щороку).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3000 3000 3000 9000
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити) 3000 3000 3000 9000
місцевий бюджет . 300 300 300 900
інші джерела (зазначити) 10000 20000 30000
11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання 2.5
2. Назва технічного завдання Створення на базі АРР аналітично- 

консультативного центру з розробки, 
впровадження та моніторингу стратегій, 
програм та проектів.

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу 
даних для забезпечення ефективної 
регіональної політики.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Для підготовки комплексних і системних 
рішень, а також здійснення їх моніторингу та 
оцінки, органам місцевого самоврядування та 
державної влади важливо оперувати 
актуальною інформацію щодо різних аспектів 
соціально-економічного та екологічного 
становища у регіоні з урахуванням думки 
ключових стейкхолдерів і бенефіціаріїв. Однак, 
ті процеси та трансформації, які відбуваються у 
суспільстві під впливом суспільно-політичних, 
економічних та екологічних факторів не 
завжди можливо дослідити використовуючи 
традиційні джерела збору інформації (зокрема, 
використовуючи лише статистичні дані), і, 
відповідно, зробити грунтовний аналіз з 
урахуванням впливу на різні територіальні 
одиниці та соціальні групи.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Створення аналітично-консультативного 
центру з розробки, впровадження та 
моніторингу стратегій, програм та проектів. 
Створення галузевих груп експертів з 
аналітичних досліджень, розробки та 
впровадження програм та проектів.
Проведення 6 аналітичних досліджень 
(галузевих) із використанням соціологічних 
методів збору інформації.
Впровадження 2 аналітичних досліджень.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Підвищення рівня розробки програмних і 
проектних документів на регіональному і 
місцевому рівнях.
Розширення наявної аналітично-статистичної 
бази області галузевими і тематичними 
дослідженнями.
Покращення рівня виконання програмних та 
4роєктних документів.

9. Основні заходи технічного завдання

Л

(утворення аналітично-консультативного 
центру з розробки, впровадження та 
моніторингу стратегій, програм та проектів.
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Навчання працівників аналітично- 
консультативного центру.
Придбання програмного забезпечення. 
Формування переліку аналітичних досліджень. 
Проведення 6 аналітичних досліджень 
(галузевих).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3000 3000 3500 9500
державний фонд регіонального розвитку 3000 3000 3500 9500
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 300 300 300 900
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА У
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2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці
1. Номер технічного завдання 2.6
2. Назва технічного завдання Підвищення організаційної спроможності 

інституцій громадянського суспільства.
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.3.1 Підвищення організаційної 
спроможності інституцій громадянського 
суспільства.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Потребує удосконалення система 
конструктивної співпраці місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування із інститутами 
громадянського суспільства.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Кількість заходів, направлених на підвищення 
організаційної спроможності новостворених 
інституцій.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Сприяння розвитку громадянського 
суспільства на Вінниччині. Налагодження 
міжсекторного партнерства між органами 
влади та громадянським суспільством. 
Підвищення рівня знань та компетенцій 
представників органів влади та неурядового 
сектору щодо механізмів міжсекторного 
партнерства.

9. Основні заходи технічного завдання 1.Проведення освітніх заходів щодо 
запровадження різноманітних інструментів 
громадської участі, проведення публічних 
консультацій, застосування 
партисипативного/учасницького 
бюджетування, здійснення моніторингу 
виконання програм та проектів, які 
реалізуються за бюджетні кошти.
2.Забезпечення інституційного розвитку 
Громадської ради при облдержадміністрації 
та Громадської ради при обласній раді (у т.ч. 
матеріально-технічна, інформаційна 
підтримка та менторство).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 350,0 350,0 350,0 1050,0
інші джерела (зазначити) 5 1

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби) [\ ^ _______________
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1. Номер технічного завдання 2.7
2. Назва технічного завдання Підвищення професійної спроможності 

громадських організацій Вінницької області 
як запорука участі громадян у процесах 
прийняття рішень на місцевому рівні

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

Завдання 2.3.1. Підвищення організаційної 
спроможності інституцій громадянського 
суспільства

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

У Вінницькій області зареєстровано майже З 
тисячі громадських організацій, проте лише 
незначний відсоток із них активно працюють, 
впроваджують позитивні зміни у різних 
сферах життя, а також здійснюють вплив на 
покращення соціально-економічної ситуації в 
регіоні. Однією із головних причин ситуації, 
що склалась, є низький рівень інституційної та 
організаційної спроможності таких 
організацій, що виникає через брак 
професійних та доступних навчальних 
програм для представників громадських 
організацій. __________

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Буде проведено цикл із семи 2-денних 
тренінгів для представників громадських 
організацій Вінницької області на тему: 
«Адвокація на місцевому рівні: як налагодити 
діалог із владою», «Проектний менеджмент», 
«Брендинг і робота із соцмережами та ЗМІ» 
«Стратегічне планування діяльності 
громадських організацій», «Фінансова 
грамотність та звітність», «Робота 
волонтерами та громадою», «Фандрейзинг та 
залучення нових членів до своєї діяльності»
2. Участь у тренінгах візьмуть 210 
представників громадських організацій 
Вінницької області (по ЗО осіб на кожному 
тренінгу).
3. Буде розроблено та подано мінімум ЗО 
проектних пропозицій на гранти різних 
донорів для розвитку громад.
4. Буде розроблено та впроваджено мінімум 
150 стратегій діяльності громадських 
організацій. ____

8. Очікувані якісні результати від реалізац] 
проектів на виконання технічного завдання

1 .Буде підвищено активність діяльності 
Громадських організацій на місцевому рівні та 
Тх вплив на процеси прийняття рішень 
ромадах.
.. В громади буде залучено додаткові кошти 
[ля вирішення місцевих проблем._________
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3. Буде покращено впізнаваність громадських
організацій та  до їх діяльності долучяться нові 
члени.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Розробити концепцію тренінгів, на 
конкурсній основі відібрати тренерів та 
учасників тренінгів.
2. Провести цикл із семи 2-денних тренінгів 
для 210 представників громадських 
організацій Вінницької області
3. Надавати консультативну та менторську 
підтримку громадським організаціям в 
розробці проектних пропозицій, стратегій 
діяльності, комунікаційної стратегії та 
власного бренду.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 250 300 350 900
державний фонд регіонального розвитку 250 300 350 900
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 40 55 65 160
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

2.8
Теренова гра «1-ий зимовий похід. 100 років 
історії

2.3.4. Проведення навчальних заходів х 
питань патріотичного виховання 
громадянської освіти та відповідального 
громадянства серед молоді.

Вінницька область

Студентська та учнівська молодь 
переважно орієнтуються в загальній історії 
України, але не обізнані в історії власного 
регіону і містечок, де вони народились чи/і 
проживають. Теренова гра «1-ий зимовий 
похід. 100 років історії» має на меті розкрити 
тему подій, що відбувались на теренах 
Вінницької області з деталізацією на місця 
де власне відбувались битви і поховані борці 
за незалежність України у форматі гри -  
орієнтуванні на місцевості та змаганні одне з 
одним на спритність.
Сумарно за 3 роки буде залучено 180 
учасників з учнівської та студентської молоді 
з усіх районів та ОТГ Вінницької області. 15 
волонтерів, які впродовж 3 днів (сумарно 9 
днів за час 3-річної діяльності) візьмуть 
участь у більш як б дискусіях (2 дискусії за 
час однієї теренової гри), 9 історичних 
лекціях (3 лекції за час однієї теренової гри), 
З змаганнях зі спортивного орієнтування (1 
результуючі змагання для кожної теренової 
гри) та командотворчих і спортивних іграх.
Учасники дізнаються про історичні події, що 
відбувались на теренах Вінниччини 
отримають навички спортивного
орієнтування, наметового таборування та 
позмагаються у фізичній вправності 
спритності. Під час кожної теренової гри 
відбуватиметься фотозйомка, історичні 
лекції та дискусії, вивчення українських 
пісень при вечірній ватрі.
Під час теренової гри учасники здобудуть 
знання, які зможуть використати під час 
навчання у своїх навчальних закладах
знатимуть ігри для успішного 
яшмандотворення, підвищать фізичну 
вправність та розширять коло контактів для 
майбутньої співпраці, поширять інформацію 
та зацікавлять однолітків у вивченні історії 
зідного краю. _____________
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9. Основні заходи технічного завдання 1. Підготовка завдань для орієнтування і 
змагання. П ідготовка матеріалу для 
історичних лекцій.
2. Виготовлення футболок з емблемою 
теренової гри, виготовлення банеру.
3. Відбір учасників по онлайн-формі.
4. Проведення таборування: підготовка 
території, розподіл учасників на команди, 
теренова гра, лекції, підведення підсумків.
5. Створення презентацій та підготовка 
виступів на тему «1-ий зимовий похід. 100 
років історії» учасниками теренової гри на 
місцях: в школах, в групах відповідно.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 45 50 55 150
державний фонд регіонального розвитку 45 50 55 150
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 15 20 25 60
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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1. Номер технічного завдання 2.9
2. Назва технічного завдання Створення каналів комунікацій з мешканцями 

громад через ФМ-діапазон (комунальне 
радіо).

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та 
заповнення аналітичним контентом 
віртуального простору.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Метою діяльності Радіо громади є реалізація 
права ОТГ на мовлення та державну 
інформаційну політику на основі принципів 
об'єктивності, достовірності інформації, 
компетентності, гарантування прав кожного 
громадянина на доступ до інформації, вільне 
висловлення своїх поглядів та думок.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Створення нових радіо-каналів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Забезпечення можливості оперативного 
інформування радіослухачів про суспільно - 
політичні та інші події громади, 
розповсюдження офіційних повідомлень, 
роз'яснення рішень органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади.

9. Основні заходи технічного завдання Створення відповідних комунальних 
підприємств.
Придбання необхідного обладнання.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 250,0 250,0
інші джерела (кошти інвесторів) 150,0 150,0 300,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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Програма 3. РЕГІОН СТАЛОГО ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ

Програма 3 направлена на створення сприятливих умов щодо розвитку 
людського капіталу, який забезпечує конкурентоспроможність та економічне 
зростання регіону. Завданням програми є збереження і примноження освітнього 
та інтелектуального потенціалу, якісне покращення здоров’я населення і 
зростання середньої тривалості життя шляхом комплексного розвитку системи 
доступних і високоякісних медичних послуг і технологій, а також розвиток 
соціальної сфери, фізичної культури і спорту, рекреації та туризму.

Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми З
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№ Назва технічного завдання

Обсяг фінансування по 
роках, 

тис грн Усього

Координатор, 
відповідальний 
за супровід та 

моніторинг2021 2022 2023
3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг

3.1.4
Забезпечення права дитини 
на виховання в сімейному 
середовищі

20720 20720 20720 62160
Служба у справах 

дітей ОДА

-  державний бюджет: 18220,0 18220,0 18220,0 54660,0
ДФРР
інші джерела 18220,0 18220,0 18220,0 54660,0
- місцевий бюджет 2500,0 2500,0 2500,0 7500,0
- інші джерела

Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я

3.2.2
Удосконалення системи 
екстренної медичної 
допомоги

3717,4 3717,4
Департамент 

охорони здоров’я 
ОДА

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 3717,4 3717,4
- інші джерела

Розвиток професійно-технічної освіти

3.3.3

Створення навчально- 
практичних центрів та 
центру професійної 
досконалості на базі 
закладів професійної (проф- 
техосвіти), оснащення їх 
сучасним обладнанням і 
впровадження інноваційних 
технологій та елементів 
дуальної форми навчання

3500,0 3600,0 3800,0 10900,0

Департамент 
освіти і науки ОДА

- державний бюджет: 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
ДФРР
інші джерела 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
- місцевий бюджет
- інші джерела 500,0 600,0 800,0 1900,0

Розвиток регіональної іш фаструктури фізичної культури і сорту вищих досягнень

3.4.1

Будівництво і реконструкція 
інфраструктури спорту 
вищих досягнень з 
урахуванням гендерного 
аспекту

260642,4 139268,1 139268,1 539178,6

Управління 
фізичної культури 

та спорту ОДА

- державний бюджет: 191314,3 79095,8 79095,8 349505,9
ДФРР 191314,3 79095,8 79095,8 349505,9
інші джерела
- місцевий бюджет 69328,1 60172,3 60172,3 189672,7
- інші джерела

3.4.2

Будівництво (модернізація) 
спортивних споруд 
(облаштування необхідним 
обладнанням) з урахуванням 
гендерного аспекту

97521,3 85681,8 23250,0 206453,1

Управління 
фізичної культури 

та спорту ОДА

- державний бюджет: 84109,0 76385,0 20500,0 180994,0
ДФРР 84109,0 76385,0 20500,0 180994,0
інші джерела
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- місцевий бюджет 13412,3 9296,8 2750,0 25459,1
- інші джерела

Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини

3.5.1

Підвищення 
конкурентноздатності 
культурно-мистецької 
сфери області

11100,0 24403,4 35503,4

Департамент 
будівництва, 

містобудування та 
архітектури ОДА

- державний бюджет: 10000,0 22184,9 32184,9
ДФРР 10000,0 22184,9 32184,9
інші джерела
- місцевий бюджет 1100,0 2218,5 3318,5
- інші джерела

3.5.2

Збереження та реставрація 
там ’яток матеріальної 
історико-культурної 
спадщини

34930,0 47715,0 38400,0 121045,0

Управління 
культури і 

мистецтв ОДА 
Департамент 
будівництва, 

містобудування та 
архітектури ОДА

- державний бюджет: 21500,0 41100,0 32000,0 94600,0
ДФРР 21500,0 41100,0 32000,0 94600,0
інші джерела
- місцевий бюджет 6730,0 6000,0 5500,0 18230,0
- інші джерела 6700,0 615,0 900,0 8215,0

3.5.3

Відновлення та збереження 
елементів нематеріальної 
культурної спадщини, 
популяризація серед 
населення та гостей регіону 
(в /77. ч.через розвиток 
туризму )

7000,0 17700,0 16400,0 41100,0

Управління 
культури і 

мистецтв ОДА

Департамент 
міжнародного 

співробітництва та 
регіонального 
розвитку ОДА-  державний бюджет: 900,0 11100,0 9000,0 21000,0

ДФРР 500,0 11100,0 9000,0 20600,0
інші джерела 400,0 400,0
- місцевий бюджет 600,0 1100,0 1000,0 2700,0
- інші джерела 5500,0 5500,0 6400,0 17400,0

3.5.4
Розвиток креативних 
індустрій та культурних 
стартапів

4650,0 12000,0 16650,0
Агенція 

регіонального 
розвитку 

Вінницької області- державний бюджет: 1500,0 10000,0 11500,0
ДФРР 1500,0 10000,0 1 1500,0
інші джерела
- місцевий бюджет 1150,0 1000,0 2150,0
- інші джерела 2000,0 1000,0 3000,0

3.5.7 Розвиток туристичної 
інфраструктури 5000,0 5000,0 10000,0

Департамент 
міжнародного 

співробітництва та 
регіонального 
розвитку ОДА

-  державний бюджет: 2000,0 2000,0 4000,0
ДФРР 2000,0 2000,0 4000,0
інші джерела
- місцевий бюджет 750,0 750,0 1500,0
- інші джерела 2250,0 2250,0 4500,0

3.5.8

Маркетингова діяльність у  
сфері туризму та створення 
конкурентних . туристичних 
продуктів

2500,0

\

2500,0 5000,0

Департамент 
міжнародного 

співробітництва та 
регіонального 
розвитку ОДА- державний бюджет: І\

ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет Ь о то ,о 500,0 1000,0
- інші джерела- 1 20^0,0 2000,0 4000,0
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Загальний обсяг
фінансування, в т.ч.:

439131,1 351238,3 261338,1 1051707,5

- державний бюджет: 329043,3 254585,7 173815,8 757444,8
ДФРР 307423,3 233365,7 152595,8 693384,8
інші джерела 21620,0 21220,0 21220,0 64060,0
- місцевий бюджет 97387,8 83687,6 74172,3 255247,7
- інші джерела 12700,0 12965,0 13350,0 39015,0
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3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів 
соціальних послуг

1. Номер технічного завдання 3.1
2. Назва технічного завдання Покращення житлових умов для дитячих будинків 

сімейного типу
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в 
сімейному середовищі

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

ОТГ Вінницької області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування сімейними формами 
виховання, зокрема, тих які виховуються в закладах 
інституційного догляду та виховання дітей (станом на 
01.01.2020 -  103 дитини даної категорії потребує 
влаштування).

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення 6 дитячих будинки сімейного типу 
(протягом року по 2 дитячих будинки сімейного типу).

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Забезпечення 60 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування на сімейне виховання

9. Основні заходи технічного завдання -будівництво дитячих будинків сімейного типу (262 м2 
без урахування додаткових 10 м2 на кожну дитину з 
інвалідністю);
-капітальний ремонт дитячих будинків сімейного типу; 
-реконструкція житла для дитячих будинків сімейного 
типу

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 10220 10220 10220 30660
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (субвенція на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщ ень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа)

10220 10220 10220 30660

місцевий бюджет 500 500 500 1500
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Статус житлового об’єкта дитячого будинку сімейного типу 
-  комунальна власність ОТГ.
Врахування Рекомендацій щодо проектування будівель для 
розвитку сімейних та наближених до сімейних форм 
виховання Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
т^дМіністерства соціальної політики України.
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1. Номер технічного завдання 3.2
2. Назва технічного завдання Будівництво прим іщ ень для розм іщ ення 

малих групових будинків
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає технічне
завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

3.1.4. Забезпечення права дитини на 
виховання в сімейному середовищі

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

ОТГ Вінницької області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

Соціальний захист, що призначений для 
тривалого (стаціонарного) проживання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в тому числі дітей 
з інвалідністю, та осіб з їх числа в умовах, 
наближених до сімейних (станом на 
01.01.2020 -  103 дитини даної категорії 
потребує влаштування, з них з інвалідністю 
- 48).

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення 3 малих групових будинків.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Забезпечення 30 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх 
числа в умовах, наближених до сімейних (за 
наявності у малому груповому будинку 
чотирьох і більше дітей з обмеженою 
життєдіяльністю, у тому числі дітей 3 
інвалідністю, кількість вихованців не може 
бути більше восьми осіб).

9. Основні заходи технічного завдання будівництво приміщень для розміщення 
малих групових будинків (300 м2 з 
урахуванням потреб дітей, осіб з 
обмеженою життєдіяльністю).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 8000 8000 8000 24000
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа)

8000 8000 8000 24000

місцевий бюджет 2000 2000 2000 6000
інші джерела (зазначити) [\

11. Інша інформація щодо технічного завданні (за 
потреби)  ̂ у 
. .... -  ...............

Малий груповий будинок:
- юридична особа незалежно від форми 
власності та має самостійний баланс, рахунки в
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органах Казначейства та установах банків, 
бланки із своїм найменуванням;
- розміщується на території, безпечній для 
життєдіяльності дітей, максимально наближеній 
до соціальної інфраструктури громади; 
приміщення мають бути спеціально 
побудованими або пристосованими до 
життєдіяльності дітей, забезпечені всіма видами 
послуг комунального благоустрою та 
відповідати державним будівельним нормам та 
стандартам, у тому числі для маломобільних 
груп, принципам універсального дизайну та 
розумного пристосування, санітарно- 
гігієнічним, протипожежним вимогам, правилам 
технічної безпеки;

створюється, ліквідовується або 
реорганізовується за рішенням засновника 
(засновників) у порядку, передбаченому 
законодавством.
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3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я

1. Номер технічного завдання 3.3
2. Назва технічного завдання Удосконалення системи екстреної медичної 

допомоги, покращення матеріально-технічної бази
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.2.2. Розвиток інфраструктури, матеріально- 
технічного оснащення, медичних та оздоровчих 
заходів

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Надання екстреної медичної допомоги населенню в 
умовах модернізації та реорганізації галузі охорони 
здоров’я потребує значного покращення якості та 
доступності послуг

7. Очікувальні кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Зниження рівня смертності населення, дотримання 
соціальних стандартів (термін доїзду автомобіля 
швидкої допомоги)

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Поліпшення якості та доступності надання 
екстреної медичної допомоги, зниження рівня 
смертності. Покращення побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування медперсоналу.

9. Основні заходи технічного завдання Продовження створення стимуляційного центру 
Територіального медичного об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф».
Капітальний ремонт Козятинського, Літинського, 
Хмільницького, Гайсинського відділень.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 3717,4 3717,4
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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3.3. Розвиток професійно-технічної освіти

1. Номер технічного завдання 3.4
2. Назва технічного завдання Створення навчально-практичних центрів на базі 

закладів професійної (професійно-технічної)
освіти.

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та 
центру професійної досконалості на базі закладів 
професійної (профтехосвіти), оснащення їх 
сучасним обладнанням і впровадження 
інноваційних технологій та елементів дуальної 
форми навчання.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Профтехосвіта потребує через брак фінансування та 
уваги зі сторони держави втратила свою 
привабливість. А також якість. Проте, в останні 
роки, ринок праці демонструє високий попит на 
робітничі професії, і рівень оплати, яких вищий за 
ряд спеціальностей, що готують ВНЗ.
З метою вирішення проблем підприємців 
Вінницької області існує гостра потреба вирішити 
наступні проблеми: 
оновити навчально-матеріальну базу професійної 
освіти. Актуалізувати та привести у відповідність 
змісту навчання у закладах П(ПТ)0 вимогам та 
рівню сучасних галузей промисловості на 
сільського господарства.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1.Оновлення на 5% навчально-матеріальної бази 
професійної освіти.
2. Працевлаштування випускників до 89%.
3. Збільшення частки молоді, які бажають здобути 
професійну (професійно-технічну) освіту.
4. Підвищення на 7% якості підготовки 
кваліфікованих робітників.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1 .Відповідність рівня підготовки кваліфікованих 
робітників вимогам сучасного виробництва.
2. Забезпечення можливостей дорослого населення 
для підвищення кваліфікації та навчання впродовж 
життя.
3. Створення умов для навчання впродовж життя - 
підвищення кваліфікації та перенавчання дорослого 
населення.

9. Основні заходи технічного завдання 1 .Вивчення ринку праці.
2.Моніторинг відповідності рівня підготовки 
кваліфікованих робітників потребам роботодавців.

Директор Департаменту міжнародного
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3 Підготовка матеріалів для участі конкурсному 
відборі ЗП(ПТ)0, на базі яких будуть створені 
Центри.
4.3абезпечення навчально-практичних центрів 
сучасним обладнанням та технікою.
5. Забезпечення закладів П(ПТ)0 ліцензованим 
програмним забезпеченням.
6. Підвищення кваліфікації майстрів виробничого 

навчання та викладачів спецдисциплін.
10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3000 3000 3000 9000
державний фонд регіонального розвитку - - - -
інші джерела (субвенція на 
модернізацію та оновлення матеріально- 
технічної бази закладів професійної та 
професійно-технічної освіти в частині 
створення навчально практичних 
центрів)

3000 3000 3000 9000

місцевий бюджет - - - -

інші джерела (спеціальний фонд 
навчальних закладів)

500 600 800 1900

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих 
досягнень

1. Номер технічного завдання 3.5
2. Назва технічного завдання Будівництво і реконструкція інфраструктури 

спорту вищих досягнень
3. Номер і назва • завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури 
спорту вищих досягнень з урахуванням тендерного 
аспекту

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Створення умов для підготовки спортсменів 
високого класу (з урахуванням підготовки осіб з 
обмеженими можливостями)

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Дозволить збільшити проведення кількості змагань 
всеукраїнського рівня з пріоритетних 
(олімпійських, неолімпійських, спорту для осіб 3 
обмеженими можливостями) видів спорту для 
регіону.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Досягнення спортсменами високих спортивних 
результатів, підвищення конкурентоспроможності 
регіону в галузі, якісній підготовці членів збірної 
команди області і України.

9. Основні заходи технічного завдання - будівництво спортивного комплексу та паркінгу;
- сучасних спортивних залів та площадок;
- проведення берегоукріплювальних робіт;
- облаштування бігових доріжок;
- зовнішні та внутрішні роботи;
- благоустрій території;

підключення до централізованого 
водопостачання.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 191314,3 79095,8 79095,8 349505,9
державний фонд регіонального розвитку 191314,3 79095,8 79095,8 349505,9
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет (міський та 
обласний бюджет)

69328,1 60172,3 60172,3 189672,7

інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби) . . . .  . . . . .
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1. Номер технічного завдання 3.6
2. Назва технічного завдання Будівництво (модернізація) спортивних споруд 

(облаштування необхідним обладнанням) з 
урахуванням тендерного аспекту

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних 
споруд (облаштування необхідним обладнанням) з 
урахуванням тендерного аспекту.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Створення умов для залучення широких верств 
населення (міст, районів, ОТГ) для занять фізичною 
культурою та спортом, з урахуванням тендерного 
аспекту та доступність заняттями осіб з обмеженими 
можливостями.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення % кількості населення залучених до 
занять фізичною культурою

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Задоволення потреб громадян бажаючих займатись 
фізичною культурою, веденню здорового способу 
життя, забезпечення змістовного дозвілля та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 
населення, формування свідомості та довіри 
громадян до владних інституцій

9. Основні заходи технічного завдання Будівництво багатофункціональних спортивних 
майданчиків.
Спортивних залів.
Реконструкції стадіонів.
Спортивно-оздоровчих комплексів.
Спортивних басейнів.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 84109,0 76385,0 20500 180994,0
державний фонд регіонального розвитку 84109,0 76385,0 20500 180994,0
інші дж ерела (зазначити)

місцевий бюджет (районні, ОТГ) 13412,3 9296,8 2750,0 25459,1
інші джерела (позабюджетні, 

незаборонені чинним законодавством)
270,0 5274,0 5100,0 10644,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА д.
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3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини 
Вінниччини
1. Номер технічного завдання 3.7
2. Назва технічного завдання Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої 

будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця - реконструкція
3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з 
відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає 
технічне завдання

3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької 
сфери області

5. Територія, на яку матиме 
вплив реалізація проектів за 
технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

На даний час в області немає великої зали для проведення 
урочистих заходів з відзначення державних свят на обласному 
рівні, фестивалів, мистецьких проектів, виставок та конкурсів, 
міжнародних та регіональних конференцій, семінарів, форумів, 
воркшопів, тощо. Є можливість пристосувати приміщення 
адміністративної будівлі, що вивільнілись, під універсальну 
концертну залу.
У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету розроблено 
ПКД. У 2019 році розпочато будівельні роботи із реконструкції 
будівлі з створенням сучасної концертної зали для проведення 
заходів усіх рівнів. Необхідні кошти для їх завершення.

7. Очікувані кількісні 
результати від реалізації 
проектів на виконання 
технічного завдання

Створення універсальної концертної зали на 600 глядацьких місць

8. Очікувані якісні, результати 
від реалізації проектів на 
виконання технічного 
завдання

Можливість організації професійного культурного продукту:
- фестивалів, мистецьких проектів, виставок та конкурсів;
- міжнародних та регіональних конференцій, семінарів, форумів, 
воркшопів, різноманітних урочистостей;
- підвищення рівня якості надання послуг у культурно -  мистецькій 
сфері.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Здійснення комплексу робіт з реконструкції існуючої будівлі 
згідно із розробленою ПКД

10. Обсяг фінансування 
технічного завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 10000,0 22184,9 32184,9
державний фонд 
регіонального розвитку

10000,0 22184,9 32184,9

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 1100,0 2218,5 3318,5
інші джерела 

(зазначити) і
11. Інша інформація щодо 
технічного завдання (за 
потреби) / і ^ _________________________
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3 у
Володимир МЕРЕЖКО 85



1. Номер технічного завдання 3.8

2. Назва технічного завдання Ревіталізація палацового комплексу - 
пам’ятки містобудування та архітектури 
державного значення «Палац Потоцьких», 
1757 р. (охор.№59), Вінницька область, 
м.Тульчин

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону,. якому відповідає технічне 
завдання

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток 
матеріальної історико-культурної
спадщини

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

У сучасній практиці застосовують різні 
методи збереження та відновлення цінних 
об’єктів архітектури,найперспективнішим 
є метод ревіталізації («повернення життя») 

повернення первісного або надання 
нового функціонального призначення, 
зокрема туристично-рекреаційного. Таким 
чином, ревіталізація створює можливість 
максимально використовувати
рекреаційний потенціал
архітектурномістобудівних пам’яток 
наприклад, палацових комплексів. Памятка 
містобудування та ахітектури державного 
значення «Палац», 1757р. потребує 
реставраційних робіт та реконструкцію 
елементів східного портика східного 
флігеля; відновлення західної галереї 
палацового комплексу; ревіталізацію парку 
«Хороше»; реконструкцію елементів 
благоустрою частини території.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Збільшення кількості відвідувачів; 
збільшення площі реконструйованої 
ділянки до 2,85 га; збільшення площі 
реконструкції твердого покриття до 12,3 
м2; збільшення площі озеленення

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення якісної інфраструктури для 
відвідувачів; покращення привабливості 
пам’ятки архітектури національного 
значення; створення рекреаційних зон, 
відновлення палацово-паркового ансамблю 
Потоцьких в м. Тульчин.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Розробка ПКД на реставраційні роботи 
оновлення парку та реновацію парку 
«Хороше».
2. Проведення реставраційних робіт 
палацового комплексу; виконання робіт 
відповідно до плану відродження парку
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(місцевий стратег 
рекреаційних зон.
3. Завершення рем 
робіт; естетичне обла 
комплексу - пам’ять 
архітектури держави 
Потоцьких», 1757 р.

ічний план) та

онтно-реставраційних 
штування палацового 
си містобудування та 
ого значення «Палац 
охор.№59).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 14000 14300 10000 38300
державний фонд регіонального розвитку 14000 14300 10000 38300
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет .
інші джерела (кошти інвесторів) 6700 615 900 8215
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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1. Номер технічного завдання 3.9
2. Назва технічного завдання Вінницький обласний краєзнавчий музей -  

сучасний центр популяризації історико- 
культурної спадщини (ревіталізація, 
оновлення та реставрація будівлі; 
діджиталізація музейної колекції та 
створення нового концепту експозиції).

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання (Стратегія збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року)

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток 
матеріальної історико-культурної 
спадщини

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Україна; зарубіжжя

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Незадовільний технічний стан будівлі 
музею -  пам’ятки архітектури 
національного значення (охоронний номер 
54/3 «Келії єзуїтського монастиря» XVIII 
ст.), необхідність створення сучасної 
експозиції. Оновлення експозиції філії 
Вінницького обласного краєзнавчого 
музею «Історико-меморіальний комплекс 
пам’яті жертв фашизму за допомогою 
новітньої інформаційної технології 
«Доповнена реальність в музеї». 
Мультимедійний ефект, що застосовується 
в експозиції, дозволятиме наповнити 
музейний відкритий простір додатковою 
інформаційною анотацією за допомогою 
ОЇІ-коду, «оживити» простір, його 
головних персонажів та події.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Збільшення загальної чисельності 
відвідувачів музею з 205 тис. осіб на рік до 
500 тис. осіб.
2. Збільшення експозиційної площі та 
приміщ ень для фондової і дослідницької 
роботи (на 200 м 2).
3. Збільшення у чотири рази власних 
надходжень (платні послуги).

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1

1. Підвищення привабливості музею та 
його філії для внутрішніх та іноземних 
туристів
2. Поліпшення умов експонування та 
зберігання музейних предметів
3. Модернізація діючої експозиції з 
використанням сучасних цифрових 

.технологій
!4. Забезпечення сучасного безбар'єрного 
середовища музейного комплексу 
5.Інклюзія для відвідувачів

Директор Департаменту міжнародного І V
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9. Основні заходи технічного завдання I етап: наукові дослідження, розроблення 
концепції та  проектно-кош торисної 
документації (ескізний дизайн-проект та 
робочі креслення нової експозиції; 
коригування та експертиза ПКД на 
реставрацію); розробка концепції філії 
Вінницького обласного краєзнавчого 
музею «Історико-меморіальний комплекс 
пам’яті жертв фашизму» за допомогою 
новітньої інформаційної технології 
«Доповнена реальність в музеї».
II етап: створення нових експозицій -  у 
підвальному приміщенні виставка 
унікальної колекції сарматського золота І 
ст. н. е. «Золоті сутерени» (у старовинному 
льоху XVIII ст.) та «Природа Вінниччини» 
(зокрема, унікальні геологічні та 
палеонтологічні знахідки, в т. ч. рідкісний 
кістяк мамонта -  візитівка музею); початок 
ремонтно-реставраційних робіт; 
діджиталізація музейної колекції; розробка 
сайту та наповнення його інформацією
III етап: завершення ремонтно- 
реставраційних робіт, у т. ч. ремонт даху, 
надбудова мансардного поверху, створення 
нової повноцінної експозиції всього музею 
та його філії.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис. грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 4000 15000 20000 39000
державний фонд регіонального розвитку 4000 15000 20000 39000
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 2 500 5 000 5 000 12 500
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1. Номер технічного завдання 3.10
2. Назва технічного завдання Реставрація та ремонт пам’ятки архітектури 

місцевого значення (охор. №1-Вн) Вінницький 
музично-драматичний театр ім. М. 
Садовського

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому вілповілає
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток 
матеріальної історико-культурної спадщини

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Для збільшення привабливості пам’ятки 
архітектури місцевого значення та 
повноцінного функціонування театру потрібно 
нове обладнання з використанням ІТ- 
технологій; оновлення глядацької зали та 
креативне зонування театрального простору 
для глядачів.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Збільшення глядачів різних категорій; 
збільшення кількості гастролей.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення конкурентоспроможного 
культурного продукту; нові можливості 
проведення різних заходів та гастрольних 
поїздок по Україні.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Розробка ПКД
2. Проведення ремонтно-реставраційних робот 
згідно розробленої ПКД
3. Дизайнерське оформлення нових 
театральних просторів

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3500 11800 2000 17300
державний фонд регіонального розвитку 3500 11800 2000 17300
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 4230 1000 500 5730
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)
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1. Номер технічного завдання 3.11

2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з Державної страт 
егії регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

9. Основні заходи технічного завдання

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

Створення поліфункціонального закладу 
(відкритий простір/хаб) майстерня 
«Бубнівська кераміка»

3.5.3 Відновлення та збереження елементів 
нематеріальної культурної спадщини, 
популяризація серед населення та гостей 
регіону

Вся Україна

Збереження та подальша промоція елемента 
нематеріальної культурної спадщини 
«Традиція орнаментального розпису 
бубнівської кераміки», внесеного до 
Національного переліку НКС України 
(http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua/element/10) 
Вивчення (польові наукові дослідження), збір 
елементів НКС області та занесення їх до 
Обласного переліку.
Збільшення кількості майстрів -  керамістів на 
всеукраїнських симпозіумах та обласних 
пленерах-практикумах гончарного мистецтва 
до 50 чоловік щорічно.
Збільшення (%) можливостей для мешканців 
Вінниччини опановувати безпосередньо від 
бубнівських майстрів традицію
орнаментального розпису Бубнівської 
кераміки.
Розширення аудиторії користувачів 
інформації, які будуть звертатися до 
новостворенного електронного реєстру НКС 
області.
Заохоченння дітей та молоді до опанування 
гончарного ремесла задля естетичного 
розвитку та формування духовності 
особистості; розробка студійної форми 
навчання дітей та юнацтва, що 
проводитимуться в сільськіх школах, 
коледжі культури; створення нового 
простору/хаб для проведення семінарів 
практикумів, майстер-класів, виставок 
народного мистецтва з використанням 
відкритого простору майстерні «Бубнівська 
кераміка». ___________
Розробка ПКД (дослідження стану приміщень 
майстерні; розрахунок ремонтно 
реставраційних робіт: 1. Реновація 
гончарного цеху під готельний комплекс; 2
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Реконструкція другого гончарного цеху під 
творчу м айстерню . Створення 
інфраструктури території навколо 
поліфункціонального закладу (відкритий 
простір/хаб) майстерня «Бубнівська 
кераміка».
Розробка програми наукових досліджень 
НКС; реєстрація елементів та їх промоція. 
Розробка Обласного переліку елементів 
нематеріальної культурної спадщини.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 900 2000 1500 4400
державний фонд регіонального розвитку 500 2000 1500 4000
інші джерела (субвенція) 400 400
місцевий бюджет 100 200 100 400
інші джерела (кошти інвесторів) 900 900
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

(И
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1. Номер технічного завдання 3.12
2. Назва технічного завдання Іллінецький кратер - мандруємо до метеориту 

Палеозойської ери
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.5.3. Відновлення та збереження елементів 
нематеріальної культурної спадщини, популяризація 
серед населення та гостей регіону (у т.ч. через 
розвиток туризму);

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область, Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Найстаріший метеоритний кратер в Україні та одна з 
найстаріших астроблем Землі -  Іллінецька, віком 
близько 400 млн років, знаходиться поблизу міста 
Іллінці в селі Лугова, Якубівського старостинського 
округу на території Іллінецької міської об’єднаної 
територіальної громади. Цей край несе на собі 
відбиток планетарного масштабу- зіткнення нашої 
планети з кометою чи астероїдом, масою близько 40 
млн тон і діаметром 230-300 м, внаслідок чого 
утворився ударно-вибуховий кратер з діаметром 
близько 7 км і глибиною до 600- 800 м. 3 розвитком 
туризму в Україні Іллінецька астроблема має стати 
однією з туристичних принад Іллінеччини та 
Вінниччини

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1) збільшення надходжень до місцевих бюджетів за 
рахунок туристичного збору;
2) збільшення кількості суб'єктів підприємницької 
діяльності;
3) збільшення кількості туристів/екскурсантів;
4) збільшення кількості нових робочих місць

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

1) зростання рівня обізнаності населення України про 
Іллінецьку астроблему та унікальний природну 
екосистему, розташовану на кратері;
2) поліпшення якості надання освітніх послуг в галузі 
астрономії та природознавства для школярів та 
студентів;
3) активізація розвитку інфраструктури туристичного 
бізнесу (з урахуванням доступності для людей з 
обмеженими фізичними можливостями), нові робочі 
місця;
4) збереження геологічної пам’ятки природи 
«Іллінецький кратер» від спустошення та руйнування.

9. Основні заходи технічного завдання Підведення лінії електропередач.
Реконстукція природного джерела- криниці. 
Будівництво автошляхів та тротуарів з врахуванням 
елементів доступності для мало мобільних туристів. 
Будівництво велодоріжок.
Встановлення фонтанчиків для пиття і миття рук.
В спадав лення біотуалетів.
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Встановлення контейнерів для роздільного збирання 
сміття; Встановлення стендів з засобами 
пожежогасіння; Встановлення огороджуючих 
конструкцій та системи відео спостереження для 
охорони об’єктів; Влаштування місць для 
приготування та вживання їжі (мангали, вогнища, 
лавки, столи, бесідки, тощо).
Облаштування історико - геологічних куточків. 
Облаштування оглядових площадок.
Встановлення малих архітектурних форм, що 
нагадують пейзаж древнього вигляду природи для 
фотографування -  фотозони.
Встановлення інформаційних стендів з детальною 
інформацією, присвяченою цьому природному 
феномену.
Втілення дизайнерських розробок щодо поліпшення 
природного ландшафту та його відповідності 
тематиці проекту.
Виготовлення сувенірної продукції, «картинки 3 
магнітами», вироби з глини, тощо.
Встановлення трейлерів для нічлігу.
Складання карти маршрутів до осель, що надаються в 
оренду під нічліг за програмою «зеленого туризму». 
Облаштування території для розбивки туристичних 
таборів для ночівлі в наметах.
Складання тематичної екскурсійної програми та 
навчання гідів-екскурсоводів.
Створення пункту прокату велосипедів, 
туристичного та відпочинкового інвентарю та 
обладнання.
Розробка розважальних програм для різних вікових 
груп туристів.
Рекламна кампанія на місцевому телебаченні, на 
бігбордах, паперових носіях та ін.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 9100 7500 16600
державний фонд регіонального 
розвитку

9100 7500 16600

інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 500 900 900 2300
інші джерела (кошти 

інвесторів, кошти міжнародних 
організацій)

5500 5500 5500 16500

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

г

к
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1. Номер технічного завдання 3.13
2. Назва технічного завдання М ереж а центрів креативного освітнього 

простору
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

3.5.4. Розвиток креативних індустрій та 
культурних стартапів.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька області

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Креативні індустрії, відіграють чималу роль у 
формуванні культурної ідентичності нації, 
стають вагомим фактором зростання 
економіки. В європейських країнах розроблені 
та впроваджуються окремі стратегії.
Проте в Україні та області підтримка 
креативного сектору надзвичайно низька що 
призводить до інших негативних наслідків:
1. Низька конкурентоспроможність регіону 
нерозкритий/незалучений креативний 
потенціал людей, відсутнє середовища для 
генерування ідей.
2. Державні освітні послуги не 
відповідають запитам часу.
3. Відтік молоді.
4. Відсутність просторів для спільної 
креативно-освітньої діяльності в громадах 
недостатньо у Вінниці.
5. Низька залученість регіональних 
підприємців до вирішення суспільних місцевих 
проблем; практично відсутні кейси ППП.
6. Неспроможність місцевих бюджетів 
створювати та утримуватти подібні заклади.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Розроблення концепції співпраці публічно 
приватного партнерства для створення мережі 
креативно-освітніх просторів.
Розроблення 4 концепцій креативно-освітні 
просторів.
Виготовлення ПКД для відкриття 4 креативно- 
освітніх просторів в громадах області. 
Розроблення напрямків діяльності та планів. (4 
стратегій розвитку).
Навчання 20 працівників креативних просторів

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Директор Департаменту міжнародного
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Підвищення рівня співпраці та залученості в 
громаді.
Створення умов для креативно-освітньої 
діяльності.

ідвищення рівня конкурентоспроможності 
селеного пункту та регіону в довгостроковій 

перспективі.
рияння розвитку креативної економіки в 

області.___________________________________

Володимир МЕРЕЖКО 95



9. Основні заходи технічного завдання 1. Проаналізувати існуючі концепції 
креативно-освітніх просторів, адаптувати до 
потреб громад Вінницької області
2. Розробити концепцію співпраці 
публічно-приватного партнерства для 
створення мережі креативно-освітніх просторів 
в громадах області (провести інвентаризацію 
приміщень (бажано, культурно-історичної 
цінності) в громадах та вибрати найбільш 
підходящі).
3. Провести навчання та менторство 
робочих груп, які працюватимуть над 
створенням креативно-освітніх просторів в 
громадах (організація роботи).
4. Провести навчання розвитку напрямів 
роботи креативно-освітніх просторів 
(організація змісту).
5. Напрацювання алгоритмів реалізації 
проекту в кожній громаді (тендерні процедури, 
договори європейського типу, що гарантують 
вигоду для обох сторін, дорожні карти 
реалізації проекту).
6. Відкрити 4 креативно-освітні простори в 
обраних громадах та забезпечити їх 
функціонування.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 1500 10000 11500
державний фонд регіонального розвитку 1500 10000 11500
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 1150 1000 2150
інші джерела (зазначити) 2000 1000 3000
11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

1. Номер технічного завдання 3.14
2. Назва технічного завдання Створення туристично-інформаційного 

центру на базі відокремленого підрозділу 
«Подільський зоопарк» ВОКСЛП 
«Віноблагроліс»

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область, Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

На Вінниччині існує багато цікавих, проте 
маловідомих туристичних об’єктів. 
Причинами низької відвідуваності останніх є 
недостатня проінформованість населення та
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потенційних туристів, а також відсутність 
відповідної інфраструктури. Вирішенню цієї 
проблеми сприятиме облаштування територій 
для створення нових дестинацій та 
облаштування «єдиного вікна», здатного 
допомогти у складанні маршруту подорох<і, 
пошуку місця проживання, харчування і 
дозвілля та ознайомити з об'єктами 
туристичної привабливості, туристично- 
екскурсійними програмами, культурно- 
мистецькими заходами тощо. Інформація, 
одержана в туристично-інформаційному 
центрі повинна надихнути потенційних 
туристів красотами Вінничини та створити 
відповідну атмосферу для бажання, 
переглянувши наявне креативне «туристичне 
меню», продовжувати досліджувати 
Вінниччину туристичну з метою відпочинку та 
оздоровлення.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

-збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів від туристичного збору;
- зростання кількості туристів/відвідувачів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

розширення туристично-розважальної 
інфраструктури;

популяризація туристичних об’єктів 
Вінницької області;

створення комфортніших умов для 
відпочинку.

9. Основні заходи технічного завдання - Здійснення комплексу робіт по встановленню 
туристично-інформаційного центру на базі 
відокремленого підрозділу «Подільський 
зоопарк» ВОКСЛП «Віноблагроліс»;
- виготовлення рекламної та сувенірної 
продукції.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 500 500 1000
інші джерела (кошти інвесторів, 

кошти міжнародних організацій)
2000 2000 4000

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

1. Номер технічного завдання 3.15
2. Назва технічного завдання

1
творення туристичних дестинацій з метою 
юзширення туристичних потоків у регіоні

3. Номер і назва завдання з Державної Істратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
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4. Номер і назва завдання з відповідної 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури, 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область, Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Недостатня інфраструктура для можливостей 
відпочинку та оздоровлення суттєво вплиЕає 
на зниження кількості відвідувачів/туристів 
певної місцевості та, як наслідок, на занепад 
конкретних територій з наявними 
туристичними об’єктами. Для подолання 
вказаної проблеми необхідно створити нові 
туристичні продукти з відповідною 
інфраструктурою та можливостями доступу до 
них людей з інвалідністю та людей поважного 
віку.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

- зростання зайнятості серед місцевого 
населення;
- створення зон для відпочинку туристів;
- створення нових закладів розміщення;

відкриття закладів харчування з 
гастрономічними цікавинками та унікальними 
рецептами;
- підготовка та проведення майстер-класів;
- збільшення кількості туристів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

- підвищення привабливості регіону;
створення комфортніших умов для 

відпочинку;
- розвиток зеленого туризму;
- -створення можливостей соціальної адаптації 
та інтеграції людей з інвалідністю та людей 
поважного віку до повноцінного життя 
громади.

9. Основні заходи технічного завдання - дослідження територій та створення нових 
туристичних маршрутів;

створення екологічних стежок/місць 
відпочинку;
- створення спеціально облаштованих місць 
відпочинку для певних категорій населення;
- проведення майстер-класів та навчальних 
семінарів;
- створення нових закладів розміщення;

відкриття закладів харчування 
гастрономічними цікавинками та унікальними 
рецептами;
- створення креативних фотозон.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*: _____

1 рік 2 рік З рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку

2000 2000 4000
2000 2000 4000

інші джерела (зазначити)

4 І  Л /Тмісцевий бюджет 250 250 500
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інші джерела (кошти інвесторів, 
кошти міжнародних організацій)

250 250 500

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

1. Номер технічного завдання 3.16
2. Назва технічного завдання Маркетингова діяльність та промоція 

конкурентних туристичних продуктів
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, я к о м у

відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму 
та створення конкурентних туристичних 
продуктів

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область, Україна

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Неефективний маркетинг та відсутність 
відповідної інфраструктури для потенційних 
туристичних цікавинок негативним чином 
впливають на розвиток туристичної галузі 
регіону та зумовлюють необхідність 
створення конкурентоспроможних 
туристичних продуктів та їх креативноі 
промоції.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

- збільшення доходів місцевих бюджетів;
розширення туристично-розважальної 

інфраструктури;
- зростання кількості відпочиваючих та 
туристів;
- зростання зайнятості серед місцевого 
населення;
- збільшення кількості сучасно облаштованих 
туристичних та екскурсійних об’єктів, 
відпочинкових територій;
- збільшення кількості місць у засобах 
розміщення, в т.ч. у готелях, мотелях, 
туристичних базах та інших закладах 
розміщення туристів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

- підвищення привабливості регіону;
створення комфортніших умов для 

відпочинку;
9. Основні заходи технічного завдання

А

за

ту 
- 1

МІ

З 'с

КС

/*(£

організація та проведення туристичних 
ходів (виставок, ярмарок та ін.);

розроблення та маркетинг нових 
ристичних продуктів; 
шготовлення сувенірної продукції; 
популяризація туристичних продуктів на 
жнародних та регіональних виставкових 
кодах;
] проведення інших інформаційно- 
мунікаційних кампаній для популяризації 
:ць відпочинку.
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10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 500 500 1000
інші джерела (кошти інвесторів, 

кошти міжнародних організацій)
2000 2000 4000

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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Програма 4. РЕГІОН СПРОМОЖНИХ ГРОМАД
Програма 4 направлена на підвищення успішності громад у сфері управління 

власними ресурсами, у створенні умов для життєдіяльності громади (особливо дітей 
та молоді) у всіх сферах, наданню якісних та доступних послуг, забезпеченню 
соціальної справедливості для всіх верст населення із урахуванням інклюзивності 
та тендерних аспектів. Завданням програми є посилення прагнення громад до 
економічного зростання (запровадження енерго-ефективних технологій) та 
підвищення добробуту своїх мешканців; покращення інвестиційного та бізнес- 
клімату, підтримка та розвиток малого і середнього підприємництва; впровадження 
нових підходів по забезпеченню населення доступом до якісних публічних послуг 
(у т.ч. освітніх, медичних, адміністративних та соціальних), забезпечуючи 
транспортну та інформаційну доступність та мобільність фахівців; запобігання 
проявам розладів та конфліктів серед населення на релігійному, національному та 
етнічному ґрунті; розбудова інфраструктури із дотриманням таких підходів, в яких 
діти та молодь є повноцінними членами громади і їх думка має бути врахована під 
час планування та реалізації різноманітних ініціатив та проектів.

Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 4

(
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№ Н азва технічного завдання

Обсяг фінансування по роках, 
тис грн Усього

Координатор, 
відповідальний 
за супровід та 

моніторинг
2021 2022 2023

4.1. Підвищення економічної спроможності громад

4.1.1 Формування сприятливого 
бізнес-середовища 3050,0 2700,0 2700,0 8450,0

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 
розвитку ОДА

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 3050,0 2700,0 2700,0 8450,0
- інші джерела

4.1.2

Розвиток малого і середнього 
бізнесу у  пріоритетних для 
громад галузях економіки (у 
т. ч. ІТ-сектору, туризму, 
сільського господарства, 
альтернативної енергетики, 
тощо)

2200,0 3700,0 3700,0 9600,0

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА

- державний бюджет: 1500,0 1500,0 3000,0
ДФРР 1500,0 1500,0 3000,0
інші джерела
- місцевий бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
- інші джерела 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0

4.1.3

Розвиток промислових зон, 
індустріальних та 
технологічних парків, 
підтримка у  розвитку 
технічної інфраструктури, 
залученні інвестицій та 
супроводженні інвесторів

400,0 5600,0 5500,0 11500,0

Департамент 
міжнародного 

співробітництва 
та регіонального 

розвитку ОДА

- державний бюджет: 5000,0 5000,0 10000,0
ДФРР 5000,0 5000,0 10000,0
інші джерела
- місцевий бюджет 400,0 600,0 500,0 1500,0
- інші джерела

4.1.4

Запровадження енерго- та 
ресурсоощадних технологій 
на об’єктах спільної 
комунальної власності 
комунальної сфери та ОСББ

20997,6 18597,6 18597,6 58192,8

Департамент 
житлово- 

комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА ’- державний бюджет: 16971,8 16171,8 16171,8 49315,4

ДФРР 16171,8 16171,8 16171,8 48515,4
інші джерела 800,0 800,0
- місцевий бюджет 2825,8 2425,8 2425,8 7677,4
- інші джерела 1200,0 1200,0

Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг

4.2.1
Забезпечення населення 
доступом до якісної 
(безпечної питної води)

10619,736 10533,474 7500,0 28653,21
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА

- державний бюджет: 6789,736 6489,522 5400,0 18679,258
ДФРР 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0
інші джерела ' 4789,736 А 4489,522 3400,0 12679,258
- місцевий бюджет 2065,0 \1828,952 700,0 4593,952
- інші джерела 1765,0 | 2215,0 1400,0 5380,0
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4.2.2
Підвищення спроможності 
та управління комунальними 
підприємствами

7100,0 4500,0 11600,0
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА '

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 940,0 500,0 1440,0
- інші джерела 6160,0 4000,0 10160,0

4.2.3
Розвиток системи 
ефективних внутрішніх 
пасажирських перевезень

400,0 400,0 400,0 1200,0
Управління 

розвитку 
транспорту ОДА

- державний бюджет: 300,0 300,0 200,0 800,0
ДФРР
інші джерела 300,0 300,0 200,0 800,0
- місцевий бюджет 50,0 100,0 100,0 250,0
- інші джерела 50,0 100,0 150,0

Забезпечення єдності і згуртованості в громадах

4.3.2
Створення системи надання 
соціальних ■ послуг на 
базовому рівні

4000,0 3000,0 3000,0 10000,0
Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики ОДА- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 3000,0 2000,0 2000,0 7000,0 •
- інші джерела' 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0

4.3.4
Зміцнення соціальних 
відносин у  громадах через 
діалог та порозуміння

205,0 220,0 235,0 660,0
Управління у 

справах 
національностей 
та релігій ОДА- державний бюджет:

ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 150,0 160,0 170,0 480,0
- інші джерела (грантові 
програми європейських 
установ та організацій)

55,0 60,0 65,0 180,0

Створення сприятливого середовища для дітей та молоді

4.4.1

Забезпечення дітей та 
молоді дошкільного та 
шкільного віку якісними та 
інклюзивними освітніми 
послугами

148250,0 148250,0 148250,0 444750,0

Департамент 
освіти і науки 

ОДА

- державний бюджет: 113500,0 113500,0 113500,0 340500,0
ДФРР 87500,0 87500,0 87500,0 262500,0
інші джерела 26000,0 26000,0 26000,0 78000,0
- місцевий бюджет 8750,0 8750,0 8750,0 26250,0
- інші джерела

4.4.2

Створення умов для 
самореалізації ■ та участі 
дітей та молоді у  житті 
громад

1200,0 6050,0 4450,0 11700,0

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 

політики ОДА

- державний бюджет: 5500,0 5500,0
ДФРР . 5500,0 5500,0
інші джерела
- місцевий бюджет 1200,0 550,0 4450,0 6200,0
- інші джерела

/1 лУ)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир МЕРЕЖКО 103



Загальний обсяг 
фінансування, в т.ч.: 172422,3 177551,1 168332,6 518306,0

- державний бюджет: 137561,5 148461,3 141771,8 427794,7
ДФРР 105671,8 117671,8 112171,8 335515,4
інші джерела 31889,7 30789,5 29600,0 92279,3
- місцевий бюджет 22630,8 19814,8 21995,8 64441,4
- інші джерела 12230,0 9275,0 4565,0 26070,0
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4.1. Підвищення економічної спроможності громад

1. Номер технічного завдання 4.1
2. Назва технічного завдання Надання консультативно-інформаційної 

підтримки суб'єктам підприємництва.
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.1.1. Формування сприятливого бізнес- 
середовища

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Обов'язковою умовою розвитку суб'єктів 
підприємництва є підвищення 
конкурентоспроможності, що передбачає 
використання широкого спектру інструментів, 
а саме: покращення управлінської 
спроможності підприємців, підвищення рівня 
знань та навичок, впровадження інноваційних 
рішень.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

1. Створення нових робочих місць.
2. Збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів.
3. Кількість проведених заходів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1 .Підвищення компетенцій бізнесових кіл.
2.Заохочення до заняття підприємницькою 
діяльністю.
3.Надання консультативно-інформаційної 
підтримки.
4.Підвищення конкурентоспроможності 
суб'єктів господарювання.

9. Основні заходи технічного завдання Проведення заходів навчального характеру для 
потенційних та діючих суб'єктів 
підприємництва, які сприяють розвитку 
підприємництва, а саме: тематичних семінарів, 
тренінгів, ярмарки розробок та інновацій, 
бізнес форумів та інших заходів.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 400 400 400 1200
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання 4.2
2. Назва технічного завдання Сприяння розвитку інфраструктури підтримки 

підприємництва
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.1.1. Формування сприятливого бізнес- 
середовища

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Формування та розвиток інфраструктури 
підприємництва є важливою умовою 
забезпечення фінансової, матеріально- 
технічної, інформаційної, консультативної та 
кадрової підтримки. Основним завданням 
інститутів інфраструктури є надання допомоги 
суб'єктам підприємництва на початковому 
етапі діяльності в подоланні труднощів, 
пов’язаних із відсутністю достатніх знань із 
питань ведення бізнесу, управлінського 
досвіду, комерційної інформації, доступу до 
кредитів тощо.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

1.Створення нових робочих місць.
2.Збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1.Надання допомоги потенційним суб'єктам 
підприємництва на початковому етапі 
діяльності.
2. Зменшення безробіття.
3. Заохочення до заняття підприємницькою 
діяльністю.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Реконструкція приміщення під бізнес- 
інкубатор в м.Вінниця.
2. Створення консультативно-інформаційних 
центрів для бізнесу.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 1000,0 100,0 100,0 1200,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби).
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1. Номер технічного завдання 4.3
2. Назва технічного завдання Надання фінансової підтримки суб'єктам 

підприємництва
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.1.1. Формування сприятливого бізнес- 
середовища

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Особливе значення для суб'єктів 
підприємництва має фінансова підтримка з боку 
держави. Це вимагає створення відповідного 
потенціалу у фінансовому секторі та механізмів 
фінансової підтримки, які об'єднують фінансові 
ресурси приватного та державного секторів.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

1 .Збільшення кількості підприємницьких 
структур.
2.Створення нових робочих місць.
2.Збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1. Зменшення безробіття.
2. Заохочення до заняття підприємницькою 
діяльністю.
3.Розширення доступу бізнесу до фінансових 
ресурсів

9. Основні заходи технічного завдання 1.Навчання потенційних учасників конкурсу 
бізнес-планів написанню якісних бізнес-планів.
2.Проведення конкурсу бізнес-планів для 
суб'єктів підприємництва.
Запровадження нових механізмів фінансової 
підтримки підприємництва

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 1650 2200 2200 6050
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

4.4
Розвиток сільського туризму

4.1.2 Розвиток малого й середнього бізнесу у 
пріоритетних для громадах галузях економіки 
(у т.ч. ІТ-сектору, туризму, сільського 
господарства, альтернативної енергетики 
тощо),____________________________________
Вінницька область

Україна на сучасному етапі в наданні 
туристичних послуг поступається перед 
багатьма країнами, хоча в сільському 
господарстві, зеленому туризмі як в обсягах, 
так і в потенційних можливостях, держава 
має значні можливості. Потенціал розвитку 
зеленого туризму, практично у всіх регіонах 
України безмежний і як щодо іноземних 
туристів, так і щодо вітчизняних - жителів 
урбанізованих міст.
Розвиток сільського зеленого туризму в 
умовах безробіття сільських жителів може 
певною мірою забезпечити робочі місця для 
них, підвищити рівень їх зайнятості. Це 
сприятиме розширенню сфери 
сільськогосподарського виробництва та 
послуг, зокрема торгівлі, громадського 
харчування._______________________________
Збільшення суб’єктів - надавачів послуг у 
сфері сільського туризму на 20%.
Збільшення кількості туристів в сільську 
місцевість на 10%.
Розширення туристичної інфраструктури на 
20%.
Покращення благоустрою місцевих громад. 
Підготовлено каталог надавачів послуг у 
сфері сільського туризму.
Проведено 5 фестивалів (свят) надавачів 
послуг у сфері сільського туризму. 
Сформовано 5 туристичних маршрутів. 
Зростання доходів сільського населення на 
10%.
Розширення бази оподаткування.___________
Диверсифікація діяльності сільських жителів. 
Сільський туризм стає продовження 
сільськогосподарської діяльності сільських 
;адиб, що збільшить доходи власників 
нільських садиб.
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Піднесення національних традицій та 
гостинності в сільській місцевості.
Члени громади краще знають власну історію, 
місцеві особливості та переваги, які 
використовують для розвитку сільського 
туризму, що сприяє соціалізації членів 
громади.

9. Основні заходи технічного завдання Дослідження можливостей розвитку 
сільського туризму.
Проведення інформаційної компанії з 
виявлення потенційних надавачів послуг у 
сфері сільського туризму 
Проведення інформаційних семінарів, 
тренінгів щодо надання послуг у сфері 
сільського туризму.
Організація системи консультування у сфері 
сільського туризму. Фахова підготовка, 
надавачів послуг у сфері сільського туризму. 
Розробка інтернет - ресурсу надавачів послуг 

у сфері сільського туризму області. 
Формування туристичних маршрутів. 
Проведення фестивалів (свят) надавачів 
послуг у сфері сільського туризму. 
Проведення конкурсів надавачів послуг у 
сфері сільського туризму. Фінансова 
підтримка переможців конкурсів.
Поширення кращих практик розвитку 
сільського туризму.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис. грн

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 1500,0 1500,0 3000,0
державний фонд регіонального розвитку 1500,0 1500,0 3000,0
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
інші джерела (власні кошти, 

грантова підтримка)
2000,0 2000,0 2000,0 6000,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир МЕРЕЖКО 109



1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з Державної
стратеги регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання
8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

9. Основні заходи технічного завдання

4.5

Створення стартових майданчиків для 
реалізації інвестиційних проектів

4.1.3 Розвиток промислових зон 
індустріальних та технологічних парків, 
підтримка у розвитку технічної 
інфраструктури, залученні інвестицій таї 
супроводженні інвесторів.

Вінницька область

В області наявна обмежена кількість 
підготовлених земельних ділянок 
промислового призначення для інвестування, а 
підключення до інженерних мереж є 
довготривалою процедурою, що збільшує 
термін реалізації інвестиційних проектів. Як 
показує світовий досвід, вирішення цієї 
проблеми можливо шляхом облаштування 
підготовлених промислових зон 
індустріальних парків, які облаштовані усіма 
необхідними інженерними мережами, мають 
прозорі умови оренди земельної ділянки та 
надають можливість інвесторам в найкоротші 
терміни запустити виробничі процеси..______
Створення 1 індустріального парку площею 15 
га, що дозволить залучити для роботи і 
індустріальному парку не менше 2-х інвесторів
Створення індустріального парку дозволить 
залучити нові промислові виробництва задля 
диференціації місцевої структури
промисловості, підвищити фінансову 
спроможність громади, вирішити проблему 
зайнятості місцевого населення.
Основна ціль на яку орієнтована реалізація 
проекту є створення передумов для швидкого 
та повного освоєння території індустріального 
парку будівництва промислових виробництв на 
його території шляхом підвищення 
привабливості земельної ділянки, її промоції та 
розвиток базової інженерної інфраструктури.
Індустріальний парк передбачає:
1. Проведення топографо-геодезичних робіт.
2. Розробка проектно-кошторисної 

ументації.
Будівництво інженерно-транспортної 

раструктури індустріального парку. 
Проведення інформаційної компанії для 
учення учасників індустріального парку.
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10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*: 1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку 5000,0 5000,0 10000,0
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 400,0 600,0 500,0 1500,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

л

к
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1. Номер технічного завдання 4.6
2. Назва технічного завдання Капітальний ремонт (термомодернізація) 

адмінбудівель спільності комунальної 
власності територіальних громад області

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.1.4. Запровадження енерго- та 
ресурсоощадних технологій на об’єктах 
спільної комунальної власності комунальної 
сфери та ОСББ.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Зовнішні огороджувальні конструкції 
адмінбудівель не відповідають нормативним 
вимогам теплопровідності, що, в свою чергу, 
призводить до перевитрат теплоносія на обігрів 
приміщення в опалювальний період, 
незадовільні кліматичні умови перебування 
персоналу та відвідувачів установ, що 
розміщені в адмінбудівлях, а також 
передчасного фізичного зношення 
конструктивних елементів будівлі.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Забезпечення класу енергетичної ефективності 
будівель не нижче класу «С», зменшення 
споживання теплової енергії в опалювальний 
період на 35% або на 252 Гкал/рік, скорочення 
викидів С02 за рахунок зменшення 
споживання енергоресурсів на 163 тонни 
щорічно.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Підвищення інженерно-технічних та 
енергетичних характеристик будівель, 
поліпшення зовнішнього вигляду фасаду 
об’єктів, покращення комфортності умов 
перебування персоналу та відвідувачів 
адмінбудівель, продовження терміну 
експлуатації об’єктів.

9. Основні заходи технічного завдання -Утеплення фасадів адмінбудівель спільної 
комунальної власності територіальних громад 
області (м. Вінниця вул. Соборна 15, 70, 72; 
Театральна 14, 15; Хмельницьке шосе 7; 
В.Порика, 29).
•ІУтеплення горищ та цокольних поверхів;
-1) Улаштування систем гідроізоляції та 

іюдовідведення.
-Модернізація систем вентиляції повітря;
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Реконструкція систем опалення із 
встановленням терморегуляторів;
- Заміна систем внутрішнього освітлення 
будівель.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 16 171,8 16 171,8 16 171,8 48 515,4

державний фонд регіонального розвитку
16 171,8 16 171,8 16 171,8 48 515,4

інші джерела (зазначити)

місцевий (обласний) бюджет 2 425,8 2 425,8 2 425,8 7 277,3
інші джерела (зазначити)
11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання 4.7

2. Назва технічного завдання Впровадження системи енергетичного 
менеджменту у громадах Вінницької області

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва- завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.1.4. Запровадження енерго- та 
ресурсоощадних технологій на об’єктах 
спільної комунальної власності комунальної 
сфери та ОСББ.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Відсутність оперативного контролю за 
споживанням енергоресурсів по
муніципальних будівлях в містах та 
новостворених ОТГ області та узагальненої та 
систематизованої інформації про енергетичну 
ефективність даних об’єктів призводить до 
перевитрат енергоресурсів, неефективного 
планування заходів з енергозбереження та 
додаткових витрат бюджету на утримання 
таких будівель.
Застосовуючи механізми енергетичного 
менеджменту такі як енергомоніторинг 
енергоаудит та систематичне планування 
комплексних заходів з енергозбереження дасть 
змогу більш ефективно використовувати 
бюджетні кошти на оплату енергоносіїв та 
реалізувати економічно та технічно 
обгрунтовані технічні заходи 
енергозбереження.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Підключення до систем енергомоніторингу 300 
муніципальних будівель, проведення навчання 
з питання енергоменеджменту для 20 
спеціалістів муніципалітетів області 
здійснення енергоаудит та виготовлення 
сертифікатів енергетичної ефективності будівлі 
по 50 об’єктах. Зниження споживання 
енергоресурсів на 5% по зазначених об’єктах за 
рахунок організаційних заходів 
енергозбереження.________________________

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення муніципальної системи
енергоменеджменту та управління
енергоспоживання у комунальних об’єктах 
якісне планування технічних заходів з 
енергозбереження та розширення можливостей
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щодо залучення інвестицій у даний напрямок, 
поширення отриманого досвіду серед інших 
громад області, підвищення професійного рівня 
працівників муніципалітетів та персоналу 
установ, популяризація енергозбереження 
серед населення громад з ефективними 
системами енергоменеджменту.

9. Основні заходи технічного завдання - Розробка та проведення навчального курсу 
для працівників муніципалітетів щодо 
впровадження системи енергоменеджменту в 
громадах;
- Запровадження системи щоденного (у робочі 
дні) моніторингу споживання енергетичних 
ресурсів у підзвітних муніципальних будівлях у 
5 громадах області;

Проведення енергетичних обстежень 
(енергетична сертифікація) будівель 
муніципалітетів;
- Розробка Планів дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату на основі даних 
енергомоніторингу та енергоаудитів, 
можливість долучення громад до європейської 
ініціативи «Угода Мерів»..

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 800 800

державний фонд регіонального розвитку

інші джерела (грантові кошти)
800 800

місцевий (обласний) бюджет 400 400
інші джерела 
(грантові кошти)

1200 1200

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних

1. Номер технічного завдання 4.8
2. Назва технічного завдання Будівництво (реконструкція) об’єктів питного 

водопостачання
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.2.1 Забезпечення населення доступом до 
якісної (безпечної питної) води

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Базовою послугою життєдіяльності людини є 
доступ до якісної питної води. Протягом 
останніх років поступово загострюється 
проблема надання громадам такого доступу, 
зокрема, це падіння рівня ґрунтових вод, 
незадовільний стан існуючих систем 
водопостачання, тощо.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Збільшення кількості населення (близько 20 
тис. осіб) забезпеченого безперебійним 
доступом до якісної питної води.
Зменшення втрат питної води на 5% та 
зменшення витрат на ремонт мереж до 10%. 
Зменшення використання матеріальних та 
енергетичних ресурсів на 5-10%).

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Підвищення соціальних стандартів життя 
мешканців громад.
Покращення якості послуг з водопостачання. 
Забезпечення збереження здоров’я населення. 
Підвищення привабливості територіальних 
громад.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Будівництво 10 км нових мереж 
водопостачання.
2. Капітальний ремонт (реконструкція) 17 км 
існуючих мереж водопостачання.
3. Будівництво 4 та реконструкція 3 
артезіанських свердловин.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 6789,736 6489,522 5400,0 18679,258
- державний фонд регіонального розвитку 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0
- інші джерела (цільова програма Питна 
вода)

4789,736 4489,522 3400,0 12679,258

місцевий бюджет Л 2065,0 1828,952 700,0 4593,952
інші джерела (кошти міжнародної 

технічної допомоги, кредитні ресурси) 1765,0 2215,0 1400,0 5380,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби) /\ \

1
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1. Номер технічного завдання 4.9
2. Назва технічного завдання П окращ ення технічної бази комунальних

підприємств

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

4.2.2. Підвищення спроможності та 
управління комунальними підприємствами

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

Стан основних фондів комунальних 
підприємств житлово-комунальної галузі є 
вкрай незадовільним. Технічні засоби 
спеціального призначення комунальних 
підприємств мають значний відсоток 
зношеності. В деяких випадках 
спеціалізована техніка взагалі відсутня, що 
негативно впливає на обсяг та якість 
послуг, що надаються.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Придбання 5 одиниць спеціалізованої 
техніки для комунальних підприємств 
територіальних громад області

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Розширення обсягу послуг та підвищення 
якості послуг.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Придбання спеціалізованої техніки 
(грейдер, автокран, екскаватор 
навантажувач ОСВ, трактор та щепоріз).

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
- державний фонд регіонального розвитку
- інші джерела

місцевий бюджет 940 500 1440
інші джерела (кошти підприємств) 6160 4000 10160

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)
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1. Номер технічного завдання 4.10
2. Назва технічного завдання Наукове обстеження маршрутної мережі 

маршрутів загального користування 
Вінницької області

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

4.2.3. Розвиток системи ефективних 
внутрішніх пасажирських перевезень

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням______________

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

Г оловними проблемами сучасної 
транспортної мережі є:
- невідповідність маршрутної мережі 
потребам регіону;
- недостатнє забезпечення пріоритетності 
умов руху громадського пасажирського 
транспорту;
- незадовільний техніко-технологічний 
стан рухомого складу та об’єктів 
транспортної інфраструктури регіону;
- низький рівень комфорту в громадському 
пасажирському транспорті;
- зростання використання власного 
автотранспорту;
- неефективне використання рухомого 
складу перевізниками (продуктивність 
рухомого складу на окремих ділянках 
мінімальна);
- низька якість перевезень загалом.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Впровадження даного проекту дасть 
змогу:
- сформувати оптимальну маршрутну 
мережу для задоволення потреб області, а 
саме: дозволить виявити ділянки де 
потрібно відкривати нові маршрути, а де 
закрити неефективні маршрути загального 
користування;
- поступово оновити рухомий склад для 
пасажирських перевезень;
- протидіяти нелегальним перевезенням та 
створити умови для виходу перевізників «з 
тіні».

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

К

Впровадження даного проекту дасть змогу
- надавати населенню високоякісні 
безпечні та доступні транспортні послуги, 
незалежно від місця проживання;
- підвищити комфортність та швидкість 
проїзду пасажирським транспортом;
- забезпечити доступність транспортних 
послуг для всіх громадян, у тому числі для 
осіб з інвалідністю та інших
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маломобільних груп населення, шляхом
створення для них доступного середовищ а 
для вільного пересування.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Оголошення процедури у системі 
Ргогогго для визначення переможця 
надавача послуги та заключення договору 
для проведення робіт.
2. Створення робочої групи з обстеження 
маршрутної мережі маршрутів загального 
користування.
3. Поступове обстеження маршрутів 
області, з метою виявлення неефективних 
ділянок.
4. Закриття малоефективних маршрутів 
загального користування та відкриття 
нових
для задоволення потреб населення та 
автомобільних перевізників області.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 300,0 300,0 200,0 800,0
- державний фонд регіонального розвитку
- інші джерела (субвенція) 300,0 300,0 200,0 800,0

місцевий бюджет 50,0 100,0 100,0 250,0
інші джерела 50,0 100,0 150,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)
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4,3, Забезпечення єдності і згуртованості в громадах
1. Номер технічного завдання 4.11

2. Назва технічного завдання Створення системи надання соціальних 
послуг на базовому рівні

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

4.3.2 Створення системи надання 
соціальних послуг на базовому рівні

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

Протягом 2019 року у Вінницькій області 
зафіксовано 12007 звернень з приводу 
домашнього насильства, що на 30% більше 
ніж у 2018 році, на профілактичному обліку 
в органах Національної поліції у 
Вінницькій області з приводу вчинення 
насильства в сім’ї перебувало 3814 осіб; за 
фактами вчинення домашнього насильства 
складено 5922 адміністративних 
протоколів за ст. 173-2 КУпАП за ст 126-1 
порушено -  153 справи..
Домашнє насильство негативно впливає на 
здоров’я постраждалих, зокрема 
репродуктивне, що призводить до 
зниження рівня народжуваності та 
збільшення кількості народжених дітей 
вадами здоров’я, може призвести до 
каліцтва чи, навіть, до летальних наслідків 
через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні 
з життям, або внаслідок суїцидів 
постраждалих осіб.
Постраждалі особи не можуть належним 
чином виконувати свої професійні 
обов’язки, внаслідок чого зростає кількість 
травмувань на робочих місцях та кількість 
«лікарняних», фінансування яких 
покривається з бюджету, тощо. 
Постраждалі не можуть належним чином 
виконувати свої батьківські обов’язки 
внаслідок чого зростає рівень 
бездоглядності дітей та відповідно 
підвищується рівень соціального сирітства, 
при якому держава бере на себе виховання 
та утримання дітей при живих батьках. 
Зростає кількість розлучень у сім’ях, де 
вчиняється домашнє насильство, та 
кількість правопорушень, оскільки 
насильство призводить не лише до дитячої 
бездоглядності, але й до безпритульності 
постраждалих, а в окремих випадках -  до 
вбивства жертвами своїх кривдників.
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7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення безпечних місць з тимчасовим 
прож иванням  та надання захисту жінкам, 
постраждалим від гендерно-зумовленого 
насильства (кількість місць)

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Надання комплексної, в тому числі 
соціально-психологічної, медичної та 
правової допомоги жінкам, постраждалим 
від гендерно-зумовленого насильства 
(кількість послуг)
Забезпечення ефективної взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 
запобігання та протидії домашньому 
(кількість звернень).

9. Основні заходи технічного завдання Виділення приміщення або частини 
приміщення для розміщення Центру 
допомоги жінкам, постраждалим від 
насильства;
проведення поточного ремонту 
приміщення;
закупівля необхідного обладнання для 
облаштування центру; 
утримання та забезпечення 
функціонування центру; забезпечення 
методичної підтримки.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: - - - -
державний фонд регіонального розвитку - - - -
інші джерела (зазначити) - - - -

місцевий бюджет 3000,0 2000,0 2000,0 7000,0
інші джерела (зазначити) 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання 4.12

2. Назва технічного завдання Створення обласного центру допомоги у 
запобіганні виникненню інцидентів та 
злочинів на ґрунті упередженості.

З. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

4.3.4 Зміцнення соціальних відносин у 
громадах через діалог та порозуміння.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Забезпечення в області безпеки та 
протидії насильству на ґрунті 
упередженості.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Близько 80% населення області -  
представники різних релігійних 
конфесій та організацій, а також 
національних спільнот, які знаходяться в 
зоні ризику, матимуть змогу захистити 
свої права та отримати різносторонню 
допомогу.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Захист соціальних та інформаційних 
інтересів, прав і свобод громадян. 
Протидія упередженому ставленню до 
представників інших національностей та 
релігійних конфесій. Запобігання 
проявам ксенофобії, расизму, 
антисемітизму, нетерпимості та 
дискримінації на ґрунті упередженості.

9. Основні заходи технічного завдання Забезпечення системного моніторингу та 
створення бази даних про інциденти та 
злочини на ґрунті упередженості. 
Створення сайту (веб-груп), висвітлення 
проблем нетерпимості та дискримінації 
на ґрунті упередженості та відповідної 
інформації щодо цього.
Надання правової, гуманітарної та 
інформаційної допомоги постраждалим 
особам на ґрунті упередженості, 
сприяння у забезпеченні соціальної 
адаптації постраждалих осіб.

10. Обсяг фінансування технічного завд 
тис. грн*.

Дга! > 1 рік 2 рік 3 рік
И

Усього
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- державний бюджет: - - - -

державний фонд регіонального розвитку - - - -

інші джерела (зазначити) - - - -

- місцевий бюджет 150,0 160,0 170,0 480,0

інші джерела (грантові програми 
Європейських установ та організацій)

55,0 60,0 65,0 180,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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4.4. Створення сприятливого середовища для дітей та молоді
1. Номер технічного завдання 4.13
2. Назва технічного завдання Поліпшення умов надання якісної та доступної 

освіти
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та 
шкільного віку якісними та інклюзивними 
освітніми послугами.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Відсутність сучасних енергозберігаючих 
технологій, неефективність застарілих систем 
опалення, якість умов харчування дітей, занять 
фізкультурою та спортом.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

Зменшення видатків місцевого бюджету на 
опалення будівель шкіл в осінньо-зимовий період 
на 40%. Зменшення тепловитрат на 50%. 
Збільшення охоплення дітей та молоді навчально- 
виховною роботою. Зростання відвідування учнів 
школи в зимовий період на 10%.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення сприятливих умов для навчального 
процесу, підвищення енергоефективності будівель 
навчальних закладів, зменшення витрат на їх 
утримання, внутрішнє оздоблення приміщень 
згідно їх функціонального призначення, 
покращення якості і умов харчування дітей, 
оновлення матеріально-технічною бази закладів 
освіти, створення безпечних умов для дітей під час 
освітнього процесу.

9. Основні заходи технічного завдання Капітальний ремонт та реконструкція будівель, 
дахів, мереж опалення, їдалень.
Придбання технологічного обладнання, меблів. 
Облаштування спортивних майданчиків. 
Створення ресурсних кімнат в закладах загальної 
середньої освіти.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 113500 113500 113500 340500
державний фонд регіонального розвитку 87500 87500 87500 262500
інші джерела (міжнародна технічна 
допомога)

26000 26000 26000 78000

місцевий бюджет 8750 8750 8750 26250
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням_________
6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання технічного 
завдання

4.14

Молодіжні центри як ядро сталого соціально- 
економічного розвитку громад Вінницької області

Завдання 4.4.2. Створення умов для самореалізації 
та участі дітей та молоді у житті громади

Вінницька область

Однією із спільних проблем, які є у цих громадах, 
це відтік працездатного населення, а особливо 
молоді, яка виїжджає до Вінниці, інших великих 
міст України та закордон. За даними статистики 
серед молоді у віці до 29 років частка охочих 
виїхати становить 47 %. Щорічний приріст 
виїжджаючих закордон українців спричинено, в 
тому числі, і відсутністю сприятливого 
середовища для самореалізації молоді на території 
своїх громад. Попри надання можливості молоді 
працювати, громади не можуть забезпечити якісне 
дозвілля, реалізацію творчого потенціалу та 
розвиток неформальної освіти для молоді. Отже 
саме лише забезпечення молодих людей роботою 
не значно покращить ситуацію із еміграцією 
молоді з громад, тобто соціальна, економічна та 
демографічна ситуація у цих громадах і надалі 
погіршуватиметься і лише комплексний підхід до 
вирішення проблем молоді у громадах дозволить 
зупинити відтік молоді. Збільшення чисельності 
молоді у громадах у свою чергу позитивно вплине 
на їх економічний розвиток, адже молодь є рушієм 
інновацій, носієм підприємницької ініціативи та 
розвитку технологій.

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

1. У 4 ОТГ Вінницької області буде створено 4 
молодіжні центри, які сприятимуть розвитку 
молодіжного середовища у цих громадах, шляхом 
проведення освітніх, інформаційних, культурних 
заходів та реалізації проектів у сфері національно- 
патріотичного виховання. Після відкриття у 
молодіжних центрах буде проведено мінімум 120 
заходів, до яких долучились близько 2000 осіб.
2.Буде покращено комунікацію між мешканцями 
ОТГ, владою та бізнесом, завдяки проведенню 
громадських слухань (по одному у кожній 
громаді) для напрацювання спільної концепції 
роботи молодіжних центрів. Також буде

ідвищено рівень довіри до влади та рівень 
ученості мешканців до процесу прийняття 

шень на місцевому рівні, що дасть змогу спільно 
рішувати й інші проблеми громади._________
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8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

1 .Буде зменшено відтік молоді закордон та у інші 
міста, завдяки створенню простору для 
саморозвитку молоді, неформальної освіти та 
реалізації творчого потенціалу.
2. Буде покращено соціально-економічну 
ситуацію в Вінницькій області, а також 
інвестиційну привабливість громад, завдяки 
створенню середовища для підготовки молодих 
працівників з сучасними навичками, які 
відповідають потребам ринку праці та завдяки 
зменшенню еміграції молодих кадрів з громад.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Провести презентацію моделей молодіжних 
центрів, які працюють в Україні та світі, а також 
громадські обговорення у громадах для 
формування концепцій молодіжних центрів 3 
урахуванням потреб та спроможності кожної із 
громад. Підготувати проектно-кошторисну 
документацію для створення молодіжних центрів 
у спроможних громадах.
2.3 урахуванням напрацьованих концепцій 
діяльності молодіжних центрів, у спроможних 
громадах Вінницької області облаштувати 
приміщення під майбутні молодіжні центри, 
провести тендерні закупівлі необхідного 
обладнання (ноутбуки, багатофункціональні 
пристрої, проектори та проекційні екрани, 
системи інтернет зв’язку та ін., музичне 
обладнання, 3D-принтери, набори робототехніки 
та ін. обладнання, необхідне для облаштування 
лабораторії по типу FabLab Fabrication).
3.Провести комплекс навчань для команд 
молодіжних центрів у 4 громадах щодо 
налагодження роботи центрів після їх відкриття та 
налагодження внутрішніх процесів роботи.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 5500 5500

державний фонд регіонального розвитку 5500 5500
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 1200 5000 6200
інші джерела (зазначити)

Директор Департаменту міжнародного
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Програма 5. РЕГІОН БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Програма 5 направлена на створення безпечного середовища у регіоні і є 

важливою передумовою для збереження людського та природного потенціалу. 
Завданням програми є не тільки поліпшення соціально-економічного становища 
та захисту громадян, але й створення умов для відповідального ставлення та 
збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь -  земель, річок, лісових 
насаджень.

Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до Програми 5

Директор Департаменту міжнародного
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№ Назва технічного завдання

Обсяг фінансування по 
роках, 

тис грн Усього

Координатор, 
відповідальний 
за супровід та 

моніторинг2021 2022 2023
5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки

5.1.1
Поліпшення системи 
реагування на надзвичайні та 
екстренні ситуації

18168,0 75000,0 75000,0 168168,0
Департамент з 

питань оборонної 
роботи, 

цивільного 
захисту та 
взаємодії з 

правоохоронними 
органами ОДА

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела .
- місцевий бюджет 18168,0 75000,0 75000,0 168168,0
- інші джерела

5.1.2

Створення місцевих 
пожежно-рятувальних 
підрозділів, розбудова 
інфраструктури із 
забезпеченням їх 
функціонування, в т. ч. 
«Центрів Безпеки»

66580,0 63500,0 61000,0 191080,0

Департамент з 
питань оборонної 

роботи, 
цивільного 
захисту та 
взаємодії з 

правоохоронними 
органами ОДА

-  державний бюджет: 6580,0 3500,0 1000,0 11080,0
ДФРР 6580,0 3500,0 1000,0 11080,0
інші джерела
- місцевий бюджет 60000,0 60000,0 60000,0 180000,0
- інші джерела

5.1.5

Підвищення безпеки 
дорожнього руху на 
автомобільних дорогах 
області

47000,0 53000,0 59000,0 159000,0

Управління
дорожнього
господарства

ОДА

-  державний бюджет: 27000,0 28000,0 29000,0 84000,0
ДФРР
інші джерела (державний 
дорожній фонд) 27000,0 28000,0 29000,0 84000,0

- місцевий бюджет 10000,0 15000,0 20000,0 45000,0
- інші джерела 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0

Посилення захисту на прикордонних територіях

5.2.1

Будівництво, облаштування 
та утримання місцевих 
пунктів пропуску через 
українсько-молдавський 
державний кордон

2355,0 2070,0 1820,0 6245,0

Департамент з 
питань оборонної 

роботи, 
цивільного 
захисту та 
взаємодії з 

правоохоронними 
органами ОДА

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 2355,0 2070,0 1820,0 6245,0
- інші джерела-

Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя

5.3.1
Знешкодження непридатних 
та заборонених пестицидів та 
агрохімікатів

120000,0 120000,0
Департамент 

агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА

-  державний бюджет: 120000,0 120000,0
ДФРР
інші джерела 120000,0 \ 120000,0
- місцевий бюджет г
- інші джерела
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5.3.2
Розвиток інфраструктури 
регіональних кластерів з 
управління відходами

8440,0 10135,0 7900,0 26475,0
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА '

- державний бюджет: 3000,0 2000,0 2000,0 7000,0
ДФРР
інші джерела 3000,0 2000,0 2000,0 7000,0
- місцевий бюджет 4240,0 6240,0 5000,0 15480,0
- інші джерела 1200,0 1895,0 900,0 3995,0

5.3.3
Підтримка повторного 
використання та переробки 
вторинної сировини

11500,0 4900,0 5500,0 21900,0
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА '

- державний бюджет: 8500,0 1250,0 1750,0 11500,0
ДФРР
інші джерела 8500,0 1250,0 1750,0 1 1500,0
- місцевий бюджет 3000,0 2650,0 2750,0 8400,0
- інші джерела 1000,0 1000,0 2000,0

5.3.4
Формування культури 
відповідального споживання 
та поводження з відходами

3300,0 3300,0 3300,0 6900,0
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА ‘

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 3100,0 3100,0 3100,0 6300,0
- інші джерела. 200,0 200,0 200,0 600,0

Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття

5.4.4
Розробка локальних схем 
екологічної мережі 850,0 850,0 850,0 2550,0

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екологи 

та природних 
ресурсів ОДА

- державний бюджет: 150,0 150,0 150,0 450,0
ДФРР
інші джерела 150,0 150,0 150,0 450,0
- місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 2100,0
- інші джерела

Збереження та раціональне використання водних ресурсів

5.5.1

Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного 
режиму та' санітарного 
стану річок

30000,0 30000,0 10000,0 70000,0

Департамент 
агропромислового 
розвитку, екології 

та природних 
ресурсів ОДА- державний бюджет: 25000,0 25000,0 8000,0 58000,0

ДФРР
інші джерела 25000,0 25000,0 8000,0 58000,0
- місцевий бюджет 5000,0 5000,0 2000,0 12000,0
- інші джерела

5.5.3
Будівництво і реконструкція 
очисних споруд та систем 
водовідведення

25072,105 2200,0 27272,105
Департамент 

житлово- 
комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
ОДА

- державний бюджет:
ДФРР
інші джерела
- місцевий бюджет 5972,071 2200,0 8172,071
- інші джерела 19100,034 19100,034

Загальний обсяг 
фінансування, в т.ч.: 333265,1 244955,0 224370,0 802590,1

- державний бюджет: 190230,0 \ 59900,0 41900,0 292030,0
ДФРР 6580,0 | 3500,0 1000,0 11080,0
інші джерела 183650,0 Л1 56400,0 40900,0 280950,0
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- місцевий бюджет 112535,1 171960,0 170370,0 454865,1
- інші джерела 30500,0 13095,0 12100,0 55695,0
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5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки
1. Номер технічного завдання 5.1
2. Назва технічного завдання Створення та модернізація системи 

оповіщення на території Вінницької області
3. Номер і назва завдання з Державної стратегії
регіонального розвитку, якому відповідає
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

5.1.1. Поліпшення системи реагування на 
небезпечні події та надзвичайні ситуації

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

Реконструкція внутрішньо обласної системи 
оповіщення, яка експлуатується біля 40 років 
і морально застаріла

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення ефективної обласної системи 
оповіщення з використанням сучасних 
технологій із урахуванням нового 
адміністративно-територіального устрою, 
розподілу повноважень між різними рівнями 
влади та забезпечення обміну оперативною 
інформацією (відношення площі покриття 
справною системою оповіщення до площі 
населених пунктів -  100%)

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Створення сучасної системи оповіщення 
інтегрованої із новими системами теле і 
радіомовлення та операторами мобільного 
зв’язку.

9. Основні заходи технічного завдання Проектування внутрішньообласної системи 
оповіщення.
Створення 1-ої черги внутрішньообласної 
системи оповіщення.
Монтаж нового обладнання 
внутрішньообласної системи оповіщення.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: - - - -

державний фонд регіонального розвитку - - - -
інші джерела (зазначити) - - - -

місцевий бюджет 18168,00 75000,00 75000,00 168168,00
інші джерела (зазначити) - - - -

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за 
потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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1. Номер технічного завдання 5.2
2. Н азва технічного завдання Створення місцевих пожежно-рятувальних 

підрозділів, розбудова інфраструктури із 
забезпечення їх функціонування, в т. ч. 
«Центрів Безпеки».

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії 
регіонального розвитку, якому відповідає 
технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії 
розвитку регіону, якому відповідає технічне 
завдання

5.1.2. Створення місцевих пожежно- 
рятувальних підрозділів, розбудова 
інфраструктури із забезпечення їх 
функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки».

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вибіркові об’єднанні територіальні 
громади Вінницької області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано 
технічне завдання

3 метою здійснення заходів із запобігання 
виникненню пожеж та нещасних випадків на 
них, своєчасного гасіння пожеж, рятування 
людей, а також надання допомоги у 
ліквідації інших надзвичайних ситуацій 
(подій) на території громад мають бути 
створені місцеві пожежно-рятувальні 
підрозділи - «Центри Безпеки».

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Рівень населених пунктів на території 
області, забезпечених протипожежним 
захистом

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Забезпечення захисту життя і здоров’я 
мешканців, будівель та територій, шляхом 
швидкого прибуття підрозділів до місць 
виникнення надзвичайних подій та 
проведення відповідних кваліфікованих 
заходів.
Підвищення рівня безпеки в громадських 
місцях

9. Основні заходи технічного завдання Створення місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів.
Проектування приміщення «Центрів 
безпеки».
Придбання спеціалізованої техніки та 
обладнання.

10. Обсяг фінансування технічного завдання, 
тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 6580,00 3500,00 1000,00 11080,00
державний фонд регіонального розвитку 6580,00 3500,00 1000,00 11080,00
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 60000,00 60000,00 60000,00 180000,00
інші джерела (зазначити) /\

11. Інша інформація щодо технічного завд 
(за потреби) \

ання
.. . . . '
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1. Номер технічного завдання 5.3
2. Н азва технічного завдання Створення безпечних умов руху на автомобільних 

дорогах області
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах області

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Стан розвитку дорожньої інфраструктури 
характеризується зростанням чисельності учасників 
дорожнього руху, швидкісного автомобільного 
транспорту і, відповідно, збільшенням кількості 
дорожньо-транспортних пригод.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Зменшення рівня дорожньо-транспортного 
травматизму.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Результати:
1. Розбудова, розвиток та удосконалення дорожньої 
інфраструктури, покращення системи управління 
дорожнім рухом
2. Протидія та попередження правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього руху, у тому числі 
попередження дитячого травматизму
3. Забезпечення доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

9. Основні заходи технічного завдання Заходи:
- влаштування технічних пристроїв фото- та відео- 
фіксації порушень Правил дорожнього руху;
- розбудова мережі пунктів дорожнього сервісу;
- розвиток дорожньої інфраструктури;
- улаштування засобів примусового зниження 
швидкості транспортних засобів,

удосконалення та покращення вуличного 
освітлення населених пунктів, пішохідних 
переходів, проведення модернізації світлофорних 
об’єктів;
- впровадження ефективних технічних засобів 
організації дорожнього руху на автомобільних 
дорогах та вулицях (автоматизовані системи 
керування дорожнім рухом, протизасліплювальні 
екрани, розмітка з поліпшеними 
світлоповертальними властивостями);
- реалізація комплексних рішень з підвищення 
безпеки дорожнього руху і ліквідації місць 
концентрації дорожньо-транспортних пригод та 
аварівдно-небезпечних місць (ділянок);

ї ї
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- створення безперешкодного середовища для осіб 3 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення відповідно до діючих будівельних норм 
та встановлених вимог.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (державний дорожній 
фонд)

27000,0 28000,0 29000,0 84000,0

місцевий бюджет 10000,0 15000,0 20000 45000,0
інші джерела (зазначити) 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

л
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5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях
1. Номер технічного завдання 5.4

2. Назва технічного завдання Будівництво, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський 
державний кордон

3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку.
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.2.1 Будівництво, облаштування та утримання 
місцевих пунктів пропуску через українсько- 
молдовський державний кордон

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Територія Ямпільського і Піщанського районів 
Вінницької області та, відповідно, Сороцького і 
Кам'янського (контролюється невизнаною 
Придністровською Молдавською Республікою) 
районів Республіки Молдова

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Перешкоди у перетині кордону громадянами України 
та Молдови, які можуть завдати небезпеку їхньому 
здоров’ю, а іноді навіть життю, що негативно впливає 
як на імідж області, так і імідж України, як держави, 
що обрала європейський вектор свого розвитку.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Зменшення часу, необхідного для проведення 
контролю в пункті пропуску на 50%

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Створення умов для безпечного перетину кордону 
громадянами України та Молдови з метою усунення 
перешкод у сфері транскордонного співробітниц-тва 
та використання тран-зитного потенціалу України.

9. Основні заходи технічного завдання Будівництво, облаштування та утримання місцевих 
пунктів пропуску через українсько-молдовський 
кордон. Створення умов для належного та 
своєчасного реагування на ситуацію на державному 
кордоні

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: - - - -
державний фонд регіонального 
розвитку

- - - -

інші джерела (зазначити) - - - -
місцевий бюджет 2355 2070 1820 6245
інші джерела (зазначити) - - - -

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

А
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5,3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя
1. Номер технічного завдання 5.5
2. Назва технічного завдання Забезпечення знешкодження непридатних до 

використання безхазяйних пестицидів, що 
зберігаються на території Джуринського 
отрутомогильника, шляхом запровадження 
екологічнобезпечних технологій їх 
знешкодження

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.3.1. Знешкодження непридатних та 
заборонених пестицидів та агрохімікатів

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Джуринський отрутомогильник побудований в 
1978 році поблизу с.Джурин Шаргородського 
району. На площі 4,2 га завезено та захоронено 
невизначені, непридатні та невідомі пестициди з 
Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, 
Закарпатської, Львівської, Рівненської, 
Тернопільської та Хмельницької областей. 
Згідно акту обстеження міжобласного пункту 
захоронення отрутохімікатів від 29.08.2012 року 
необхідно перезатарити та вивезти на 
знешкодження близько 2100 тонн непридатних 
пестицидів (орієнтовно 1070м3).
Джуринський отрутомогильник, з розміщеними 
на ньому небезпечними відходами, є державною 
власністю, відповідно до ст.9 Закону України 
"Про відходи".

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Вивезення на утилізацію непридатних до 
використання пестицидів (тонн).
Рекультивація території отрутомогильника (га).

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Очищення території області від 
високотоксичних відходів. Зниження 
екологічних ризиків для області.

9. Основні заходи технічного завдання Обстеження території могильника.
Безпечний збір непридатних пестицидів. 
Вивезення непридатних пестицидів на 
знешкодження.
Рекультивація території отрутомогильника.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. 2021 2022 2023 Усього
державний бюджет:

120 000,0 120000,
0

державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (кошти, призначені на 
виконання природоохоронних заходів) 120 С(1)0,0

120000,
0

місцевий бюджет 1
інші джерела (зазначити) І

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби) Д ж '

/
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1. Номер технічного завдання 5.6
2. Назва технічного завдання Придбання утилізатора термічного УТ750Д для 

спалення медичних та побутових відходів, що не 
підлягають переробці, на території 
сміттєсортувального комплексу КП «Добробут» 
Іллінецької міської ради

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних 
кластерів з управління відходами

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Іллінецька, Оратівська, Дашівська, Липовецька, 
Немирівська ОТГ

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

В середньому за рік КП «Добробут» перевозить 
та переробляє на сміттєсортувальному 
комплексі ЗО 000 тон твердих побутових 
відходів (ТПВ) або приблизно 85 мЗ за добу. Із 
усіх відходів, що потрапляють на ССК, 60% 
сортується і відправляється на збут. 10% ТПВ з 
відсортованих 60% - це пластик - потрапляють 
на переробку у піщанополімерну плитку на 
території комплексу. 20 % ТГІВ від загальної 
маси становлять органічні відходи, які не несуть 
загрози довкіллю і успішно захоронюються. Ще 
20 % є непридатними для вторинної переробки, 
в т.ч. медичні відходи, відходи тваринництва, 
промислові відходи, ганчір'я, мокрий папір, 
гілки, тощо; і нагромаджуються на полігоні

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Придбання та встановлення на утилізатора 
термічного УТ750Д.
Зменшення обсягу ТПВ, які захоронюються на 
полігоні, до 6% від загальної маси утворюваних 
ТПВ, що повністю відповідатиме європейським 
стандартам щодо відходів.
Створення 3 робочих місць.
Отримання теплової енергія для обігріву 
теплиць, розміщених на території 
сміттєсортувального комплексу загальною 
площею 500 м2

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Зменшення забруднення навколишнього 
середовища внаслідок запровадження повного 
циклу поводження з ТПВ.
Зменшення обсягу сміття, що накопичується на 
полігонах та на територіях об'єднаних громад; 
продовження терміну експлуатації полігону 
ТПВ

9. Основні заходи технічного завдання Бу 
Пр 

у УТ 
ІАвіД

Пвництво цеху.
идбання і установка утилізатора термічного 
75 ОД для спалення медичних та побутових 
^одів, що не підлягають вторинній переробці.
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10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн.

2021 2022 2023 Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального 

розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 240 300 540
інші джерела (зазначити) 1200 1295 3035

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

\/лЛ^
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1. Номер технічного завдання 5.7
2. Назва технічного завдання Розвиток регіональної системи управління ТПВ
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних 
кластерів з управління відходами.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

В області існує велика проблема довкола твердих 
побутових відходів (ТПВ), що спричинено 
постійним зростанням їх утворення та 
накопичення, недосконалими практиками 
поводження з ними, а також зміною 
морфологічного складу відходів, яка відбулася 
впродовж останніх кількох десятиліть.
Сучасна система поводження з ТПВ повинна 
бути спрямованою на увесь цикл поводження з 
відходами -  від збирання до захоронення, 
базуватися на економічно обґрунтованих 
тарифах, враховувати необхідність 
інформаційної роботи з утворювачами відходів. 
Усе це потребує значних інвестицій, 
професійного підходу, підтримки населення. 
Вирішити цю ситуацію можна за рахунок 
об’єднання зусиль громад.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Розроблення 6 локальних планів розвитку 
управління відходами для 6 кластерів. 
Рекультивування не менше 4 полігонів. 
Розроблення 1 навчального курсу для надавачів 
послуг в 6 кластерах.
Проведення навчання для 60 осіб (працівників 
КП та інших).
Розроблення 3 ТЕО для розвитку 
інфраструктури.
Облаштування не менше 1 сміттєсортувальної 
лінії.
Придбання 6 комплектів програмного 
забезпечення для 6 кластерів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Ств< 
упре 
Піді 
в 6 І 
Піді 
оргг
ЩОД

Пов
Пог
под
рек]

зрення умови для організації системи 
тління відходами на місцевому рівні, 
зищення рівня компетенції надавачів послуг 
сластерах.
зищення рівня компетенції працівників 
інів місцевого самоврядування в 6 кластерах 
р  управління ТПВ.
ращення рівня екологічної безпеки в регіоні, 
уляризація регіону як екологічно чистого для 
аїльшого розкриття його туристично- 
/еаційного потенціалу.

/
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9. Основні заходи технічного завдання Розроблення 6 локальних планів управління 
відходами для 6 кластерів.
Розроблення навчального курсу та проведення 
підготовки надавачів послуг в 6 кластерах. 
Придбання оргтехніки та програмного 
забезпечення для надавачів послуг (КП); 
покращення матеріально-технічної бази. 
Розроблення 3 ТЕО для розвитку 
інфраструктури.
Облаштування не менше 1 сміттєсортувальної 
лінії.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет: 3000,0 2000,0 2000,0 7000,0
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (цільові кошти державного 
бюджету на реалізацію Національної 
стратегії управління відходами)

3000,0 2000,0 2000,0 7000,0

місцевий бюджет 4000,0 5940,0 5000,0 14940,0
інші джерела (кошти міжнародної 
технічної допомоги, грантові ресурси, 
тощо)

600,0 900,0 1500,0

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання 5.8
2. Назва технічного завдання Підтримка вторинного використання та переробки 

вторинної сировини
3. Номер і назва завдання з Державної
стратегії регіонального розвитку, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.3.3. Підтримка повторного використання та 
переробки вторинної сировини

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Ситуація у сфері поводження з ТПВ в області 
характеризується постійним збільшення обсягів 
утворення твердих побутових відходів у регіоні, 
низьким рівень переробки ресурсоцінних відходів, 
максимальним завантаженням місць видалення 
відходів. В складі ТПВ, що збираються, наявна 
значна частка відходів, які можуть буди 
направлені на вторинне використання чи 
переробку, а саме: папір, скло, полімери, метал, 
тощо. Враховуючи зазначене, основним 
принципом вирішення проблеми побутових 
відходів має стати принцип «скорочення кількості 
-  переробка -  повторне використання».

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Збільшення обсягів побутових відходів, що 
спрямовуються на перероблення до 15% та в 2 
рази збільшення кількості населених пунктів, 
охоплених системою роздільного збору. 
Розроблення 3 ТЕО для переробки ТПВ. 
Створення пункт збирання відходів для їх 
повторного використання (меблів, побутової 
техніки, одягу та інших товарів, які були у 
вжитку).
Створення 5 центрів із збирання відходів для їх 
ремонту з метою повторного використання 
(відходи електичного та електронного 
обладнання).
Облаштування сміттєсортувальної лініії. 
Створення 5 об’єктів централізованого 
біологічного оброблення відходів.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Покращення рівню екологічної безпеки в регіоні 
Популяризація регіону як екологічно чистого для 
подальшого розкриття його туристично- 
рекреаційного потенціалу.
Поліпшення санітарно-екологічного стану 
регіону.
Зниження навантаження на довкілля від існуючих 
об’єктів оброблення та видалення відходів.

9. Основні заходи технічного завдання Роз]
ліні:

/біол
[і'О'г/

рблення: ТЕО створення сміттєсортувальних 
і ,  ТЕО створення об’єктів централізованого 
згічного оброблення, ТЕО об’єкту 
иблення перероблення ТПВ.
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Створення комунальних пунктів збирання 
відходів, в тому числі пункту збирання відходів 
для їх повторного використання (меблів, 
побутової техніки, одягу та інших товарів, які були 
у вжитку)
Створення 5-ти центрів із збирання відходів для їх 
ремонту з метою повторного використання 
(відходи електричного та електронного 
обладнання).
Облаштування сміттєсортувальної лінії. 
Створення 5 об’єктів централізованого 
біологічного оброблення відходів.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:

державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища)

8500 1250 1750 11500

місцевий бюджет 3000 2650 2750 8400
інші джерела кошти міжнародної 

технічної допомоги, грантові ресурси)
1000 1000 2000

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання 5.9
2. Назва технічного завдання Формування культури відповідального 

споживання та поводження з ТПВ
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального р о з в и т к у , якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.3.4. Формування культури відповідального 
споживання та поводження з відходами.

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

За різними оцінками, об'єм ТПБВ в області так і 
в Україні складає лише 2% від загальної маси 
відходів. Оскільки кількість населення в Україні 
щорічно знижується, то ріст загального об'єму 
ТПБВ спричиненій ростом об'єму відходів, які 
щорічно продукуються кожним громадянином. 
За даними Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України, протягом останніх 6 років 
об'єм ТПБВ в Україні зріс майже до 50 млн 
м3/рік, при тому, що їх кількість на душу 
населення сягає майже 1,0 м3/рік. Якщо 
прийняти середню щільність відходів 0,25 т/м3, 
то щоденно кожен житель України продукує 
близько 0,7 кг ТПБВ. Проблема утилізації 
відходів є для України актуальною, оскільки 
країна виступає європейським лідером за 
кількістю відходів на душу населення. Водночас 
ситуація з їх утилізацією залишається на 
колишньому рівні.
Тому говорити про високу екологічну культуру 
та відповідальність населення передчасно. І саме 
виховання населення повинно стати сьогодні 
ключовим напрямком вирішення проблем 
побутових та промислових відходів._________

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Проведення 1 широкої інформаційної кампанії 
Покращення на 10% рівня екологічної безпеки в 
регіоні
Розроблення комплексу інформаційних 
матеріалів для: соціальних мереж, радіо 
телебачення, навчальних уроків для вчителів та 
учнів.
Поширення інформаційних матеріалів через: 
соціальні мережі, радіо, телеканали, ЗОШ, місця 
громадської концентрації.

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Підвищення рівня поінформованості мешканців 
Вінницької області з питань відходів, системи 
поводження з ТПВ управління відходами. 
Підвищення рівня довіри та підтримки РПУВ 
серед/ органів місцевого самоврядування 

ом ідськості та бізнесу._____________ _ _ _ _
Директор Департаменту міжнародного
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9. Основні заходи технічного завдання Створення інформаційного поля щодо 
впровадження регіонального плану управління 
відходами до 203Ор у Вінницькій області. 
Проведення інформаціно-просвітницької 
кампанії:
- виготовлення та поширення промопродукції - 
соціальних відеороликів, буклетів, брошур, 
плакатів, навчальних уроків;
- розроблення та запровадження курсів;
- інформаційна кампанія в соціальних мережах
- проведення конкурсів серед дітей та молоді
- проведення фестивалю.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

1 рік 2 рік 3 рік Усього

державний бюджет:
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити)
місцевий бюджет 3100 3100 3100 6300
інші джерела (зазначити) 200 200 200 600
11. Інша інформація щодо технічного завдання 
(за потреби)

л

Директор Департаменту міжнародного
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5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття
1. Номер технічного завдання 5.10
2. Назва технічного завдання Розробка локальних схем екологічної мережі з 

виявленням перспективних для заповідання 
територій_______________________________

3. Номер і назва завдання 
з Державної стратегії регіонального 
розвитку, якому відповідає технічне 
завдання
4. Номер і назва завдання 
з відповідної стратегії розвитку 
регіону, якому відповідає технічне 
завдання

5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Відсоток заповідності у Вінницькій області є одним 
з найнижчих в Україні. Подальша фрагментація 
екосистем погіршує їх здатність до забезпечення 
екосистем них послуг -  захист від повеней, посух та 
суховіїв, забезпечення чистим повітрям та питною 
водою, забезпечення продовольчої безпеки тощо. 
Відповідно до п 8.7.1 ДБН Б.2.2-12:2018 
«Планування та забудова територій» питома вага 
територій природно-заповідного фонду повинна 
становити від 5 до 20% площі території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці в 
залежності від природно-кліматичних та 
ландшафтних особливостей. На сьогодні локальні 
схеми екологічної мережі розроблені лише для двох 
адміністративних районів. Подальша їх розробка 
потребує додаткових досліджень із залученням 
профільних наукових установ та фахівців.__________

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Розроблення 25 локальних схем екологічної мережі 
адміністративних районів; виявлення 75 об’єктів, 
перспективних до заповідання. Отримання та 
впорядкування наукових даних про біорізноманіття 
області та районів.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Забезпечення збереження стійкості природних 
екосистем в області.
Збільшення відсотку заповідності області. 
Забезпечення ефективної охорони біорізноманіття в 
області.
Отримання та впорядкування наукових даних про 
біорізноманіття області.

9. Основні заходи технічного 
завдання

Проведення наукових досліджень.
Формування наукових звітів з графічною та 
описовою частиною локальних схем екологічної 
мережі адміністративних районів.
Виготовлення проектів створення перспективних до 
запов [дещння територій

10. Обсяг фінансування проекту, тис. 
гр н .______________________________

£02

ІлЛ4'
2022 2023 Усього

Директор Департаменту міжнародного
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державний бюджет: 150,0 150,0 150,0 450,0
державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити) 150,0 150,0 150,0 450,0

місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 2100,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

Директор Департаменту міжнародного
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5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів
1. Номер технічного завдання 5.11

2. Назва технічного завдання Розчистка р.Південний Буг по місту-курорту 
Хмільник

3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, якому 
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому відповідає 
технічне завдання

5.5.1. Відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація 
проектів за технічним завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Важливою проблемою є забруднення . й 
замулення річки Південний Буг. Існуючий 
стан русла річки Південний Буг в межах 
ділянки розчищення незадовільний; у 
заплавах річки Південний Буг у місці планової 
діяльності утворились великі мілководні 
ділянки глибиною 0,1-1,2 м, які заросли 
водяною рослинністю. Мілководні ділянки 
поступово замулюються, заболочуються, в 
осінні сезони служать місцем накопичення і 
гниття рослинних залишків і плаваючого 
сміття.
Найвагомішим фактором забруднення водойм 
залишається робота очисних споруд 
каналізації. Ефективність роботи очисних 
споруд міста є недостатньою внаслідок 
фізичного зношення їх обладнання. їх 
технічний стан потребує реконструкції

7. Очікувані кількісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Розчищення 7,3 км русла, збільшення глибини 
річки на плесах на 1,5-2,0 м.
Реконструкція очисних споруд міста 
Хмільник

8. Очікувані якісні результати від реалізації 
проектів на виконання технічного завдання

Відновлення гідрологічного режиму та 
покращення якості водних ресурсів основної 
водної артерії Вінницької області 
р.Південний Буг.
Розвиток традиційних та пошук нових форм 
відпочинку в умовах природного середовища 
Покращення естетичного вигляду міста- 
курорту Хмільник ________________

9. Основні заходи технічного завдання Розчищення від мулових наносів, зарослих 
водною рослинністю річки Південний Буг 
протяжністю 7,3 км з відновленням 
гідрологічного режиму річки, 
благоустрій берегів.
Реконструкція очисних споруд міста 
Хмільник

10. Обсяг фінансування технічного завдання 
тис.грн*. _______________ А

2021 2022 2023 Усього

державний бюджет:

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА

\ )

Г 25000,0 25000,0 8000,0 58000,0
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державний фонд регіонального розвитку
інші джерела (зазначити) 25000,0 25000,0 8000,0 58000,0

місцевий бюджет 5000,0 5000,0 2000,0 12000,0
інші джерела (зазначити)

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

/і-

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА V
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1. Номер технічного завдання 5.12
2. Назва технічного завдання Будівництво і реконструкція очисних споруд та 

систем водовідведення
3. Номер і назва завдання з Державної 
стратегії регіонального розвитку, 
якому відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання з відповідної 
стратегії розвитку регіону, якому 
відповідає технічне завдання

5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та 
систем водовідведення

5. Територія, на яку матиме вплив 
реалізація проектів за технічним 
завданням

Вінницька область

6. Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямовано технічне завдання

Погіршення стану водних об’єктів області 
відбувається, в т. ч. і внаслідок забруднення їх 
неочищеними або недостатньо очищеними стічними 
водами, що призводить до зменшення їх 
самовідновлювальних можливостей та виснаження 
потенціалу водних ресурсів. В населених пунктах, де 
відсутнє централізоване водовідведення, для 
скидання стічних вод населення використовує 
вигрібні ями або септики, що призводить до 
погіршення екологічного стану джерел 
водопостачання.
Значна частина наявних споруд системи 
водовідведення відпрацювала нормативний строк і 
потребує оновлення.
Крім того, внаслідок незадовільного стану 
централізованих систем водовідведення
збільшуються матеріальні та енергетичні витрати 
що впливає на збільшення собівартості послуг.

7. Очікувані кількісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Модернізація та розвиток систем централізованого 
водовідведення:
- Будівництво 1 самоплинного колектора та 
реконструкція колектора, реконструкція 1 КНС.

Будівництво нових очисних споруд та 
реконструкція очисних споруд.
Забезпечення ефективного використання та економія 
матеріальних і енергетичних ресурсів до 5-10%.

8. Очікувані якісні результати від 
реалізації проектів на виконання 
технічного завдання

Покращення екологічної ситуації. Забезпечення сталого 
функціонування екосистеми та захист водних ресурсів від 
забруднення.
Підвищення соціальних стандартів життя мешканців 
громад та рівня забезпеченості послугами 
централізованого водовідведення.

9. Основні заходи технічного завдання 1. Будівництво (реконструкція) 3 очисних споруд.
2. Будівництво (реконструкція) систем 
водовідведення, а саме:
- реконструкція КНС;
- будіїництво та реконструкція каналізаційних 
напірник колекторів.

10. Обсяг фінансування технічного 
завдання, тис.грн*:

рж . 2 рік З рік Усього

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА
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державний бюджет:

державний фонд регіонального 
розвитку
інші джерела (зазначити)

місцевий бюджет 5972,071 2200 0 8172,071
інші джерела (обласний фонд 

охорони навколишнього природного 
середовища)

19100,034 19100,064

11. Інша інформація щодо технічного 
завдання (за потреби)

директор ДепартаМе н ^ МіЖиапоПного


