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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 978

24 вересня 2020 р. сесія 7 скликання

Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Вінницької обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради 
7 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021 -2027 роки (додаток 1).

2. Затвердити Регіональну програму розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки (додаток 2).

3. Затвердити Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 
2021 - 2027 роки (додаток 3).

4. Затвердити Комплексну оборонно-правоохоронну програму 
Вінницької області на 2021-2025 роки (додаток 4).

5. Продовжити термін дії на 2021 рік Регіональної комплексної 
Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області 
«Власний дім» на 2017-2020 роки» (додаток 5).

6. Внести зміни до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 
15 червня 2018 року № 634 «Про Обласну Програму підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 
2018 -2021 роки» (додаток 6).

7. Внести зміни до програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2020 рік, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року № 883 (додаток 7).

8. Внести доповнення до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 роках, 
затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2017 року № 575 (додаток 8).

9. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 
(додаток 9).



10. Внести зміни до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
05 березня 2019 року № 753 «Про обласну Програму супроводження 
бюджетного процесу на 2019-2021 роки» (додаток 10).

11. Внести зміни та доповнення до Комплексної 
оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки 
«Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 35 (додаток II).

12. Внести зміни до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 705 (додаток 12).

13. Внести до обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збережені 
здоров’я громадян» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами), такі зміни:

Слова «Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації» замінити 
словами «Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації» 
у відповідному відмінку по всьому тексту та додатках.

14. Внести до обласної Програми «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги Вінницької області до 2020 року», затвердженої рішенням 
31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 596 (зі змінами), 
такі зміни:

Слова «Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації» замінити 
словами «Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації» 
у відповідному відмінку по всьому тексту та додатках.

15. Внести до Регіональної цільової програми будівництва (придбання) 
доступного житла у Вінницькій області на 2010 -  2017 роки, продовженої на 
2018 -  2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 25 жовтня 2010 року № 1071 такі зміни:

Продовжити на 2021 рік термін дії Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 
2010-2017 роки, продовженої на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 31 
сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071 згідно з 
додатком 13.

16. Інформацію про хід виконання Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010 -
2017 роки, продовженої на 2018 -  2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071, взяти до відома 
(додаток 14).

17. Інформацію Про хід виконання Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки,



затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 705 (зі змінами), за І півріччя 2020 року взяти до відома 
(додаток 15).

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради.

Голова обласної Ради ;4-Х)ЛійНИК

З



Д одаток 1 
до р іш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від  24 вересня 2020 року

« п р о  затвердж ення, внесення зм ін  та  
х ід  виконання обласних пропзам»

Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021 — 2027 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, законів України «Про засади зовнішньої і 
внутрішньої політики», «Про транскордонне співробітництво», «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», «про стимулювання інвестиційної діяльності 
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», 
Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалених Указом 
Президента України від ЗО вересня 2019 року №722/2019, Указів Президента 
України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», на виконання 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва, з питань 
бюджету, фінансів та обласних профам обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Профаму розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021 -  2027 роки (далі -  Профама), що 
додається.

2. Конфоль за виконанням цього рішення покласти на комісію обласної 
Ради з питань місцевого самоврядування та адмінісфативно-територіального 
устрою, євроінтефації, міжнародного і міжрегіонального співробітництва
(Крученюк О.В.), та постійну комісію 
фінансів та обласних профам (Мазур Г.Ф

Заступник голови обласної Ради

зласної Ради з питань бюджету,

М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту В.Мережко



Додаток 1.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Програма
розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 

Вінницької області на 2021 - 2027 роки



1. Загальні положення Програми розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 - 2027 роки

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 
Вінницької області на 2021 - 2027 роки (далі -  Програма) розроблена на 
виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2027 року відповідно до Конституції України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про засади зовнішньої і внутрішньої політики», «Про транскордонне 
співробітництво», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про режим іноземного інвестування», Цілей сталого розвитку 
України на період до 2030 року, схвалених Указом Президента України від ЗО 
вересня 2019 року №722/2019, Указу Президента України від 19 квітня 2003 
року № 339/2003 «Про День Європи».

Прийняття Програми обумовлено необхідністю підтримки на 
регіональному рівні цілісної ефективної системи співробітництва з державами 
та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи 
для послідовного налагодження партнерських відносин, цілеспрямованого 
виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 
інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного 
іміджу області, а також створення інформаційного простору, сприятливого для 
соціально-економічного розвитку Вінниччини.

Позитивне сприйняття Вінницької області міжнародними організаціями, 
регіонами-партнерами, іноземними державами та громадянами є фактором, 
який безпосередньо впливає на розвиток регіону і сприяє забезпеченню 
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв’язанню 
внутрішніх соціально-економічних проблем, зокрема, шляхом залучення 
зовнішніх ресурсів, у тому числі можливостей міжрегіональної співпраці, 
коштів міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій.

З 2019 року стратегічний курс держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору закріплено у Конституції.

Вінницька область не стоїть осторонь інтеграційних процесів, які 
відбуваються в державі, та здійснює відповідні заходи щодо реалізації 
євроінтеграційної політики на регіональному рівні. Перевагою міжнародного 
співробітництва в області є розташування в центрі України та наявність 
державного кордону із Республікою Молдова - 190,7 км, що слугує 
передумовою для активного розвитку транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва.

Міжнародне, міжрегіональне та транскордонне співробітництво
На даний час, як на рівні області, так і на рівні територіальних громад 

області реалізується майже 100 Угод про торговельно-економічне, науково- 
технічне та культурне співробітництво з адміністративно-територіальними 
одиницями іноземних держав: з регіонами Республіки Польща, Республіки



Молдова, Республіки Білорусь, Румунії, Чеської Республіки, Литовської 
Республіки, Італії, Грузії та інші.

В рамках Угод відбуваються взаємні візити офіційних делегацій, в ході 
яких обговорюються питання щодо активізації міжнародного та 
транскордонного співробітництва, зокрема, у сферах управління відходами та 
охорони навколишнього середовища, створення регіонального бренду та 
розвитку туристичної галузі, молодіжної взаємодії, розширення ринків збуту 
продукції та інші. Налагоджено потужну співпрацю у соціально-гуманітарній 
сфері. Так, протягом 2015-2019 років було організовано 8 виїздів груп дітей 
загиблих і поранених учасників бойових дій на сході України на відпочинок і 
оздоровлення до Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща, 
Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського повіту Румунії.

Протягом 2014-2019 років обласною державною адміністрацією було 
організовано понад 100 візитів делегацій з Вінниччини закордон. Зокрема, з 
метою обміну досвідом та налагодження контактів у відповідних сферах 
делегації фахівців галузей освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 
захисту населення та молодіжної політики, фахівців з місцевих фінансів та 
регіонального розвитку, дорожнього господарства відвідали Сьвєнтокшиське, 
Лодзинське, Мазовецьке воєводства Республіки Польща, Ясський повіт 
Румунії, Ліберецький край Чеської Республіки, Сороцький район Республіки 
Молдова, Гомельську область Республіки Білорусь.

Найбільше Угод про торговельно-економічне і культурне співробітництво 
реалізується між адміністративно-територіальними одиницями Вінницької 
області і партнерами з Республіки Польща та Республіки Молдова. Це 
слугувало передумовами відкриття у 2010 році в м.Вінниця Генерального 
Консульства Республіки Польща, а у 2017 році -  Почесного консульства 
Республіки Молдова.

З лютого 2012 року на території області діє міжнародна громадська 
організація Єврорегіон «Дністер», до складу якої входять Вінницька область та 
сім районів Республіки Молдова. Основною метою створення і діяльності 
Єврорегіону «Дністер» є здійснення програм комплексного гармонізованого 
розвитку територій, прилеглих до річки Дністер, реалізація загальних 
транскордонних інвестиційних проектів.

Розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури згідно з 
європейськими стандартами є важливим напрямом діяльності місцевої влади на 
шляху до європейської інтеграції України. В області функціонують міжнародні 
пункти пропуску для автомобільного, залізничного та повітряного сполучення. 
Крім того, функціонують міждержавні пункти пропуску для автомобільного і 
річкового сполучення та цілий ряд місцевих пунктів пропуску.

27 листопада 2018 року розпочав свою роботу Міжнародний пункт 
пропуску автомобільного сполучення «Бронниця -  Унгурь», що здійснює 
міждержавний зв’язок між Україною і Республікою Молдова через р.Дністер у 
Могил ів-Подільському районі.

Крім того, 27-28 вересня 2018 року у Вінниці відбулось засідання 
країнсько-молдовської Робочої групи з питань транспорту, на якому сторони



серед іншого обговорили питання щодо реалізації проекту будівництва мосту 
«Ямпіль-Косеуць». За результатами засідання Робочої групи було підписано 
Протокол і дорожню карту з будівництва мосту в районі населених пунктів 
Ямпіль (Вінницька область, Україна) та Косеуць (Сороцький район. Республіка 
Молдова).

Перспективи нового транспортного коридору через Вінниччину 
керівництво області презентувало на Інвестиційному форумі 29 жовтня 2019 
року в м. Маріуполь. Метою проекту є покращення транспортного сполучення 
на кордоні з Молдовою для сприяння прискореного соціально-економічного 
розвитку як регіону, так і держави в цілому, а відтак, і сприяння збільшенню 
обсягів міжнародної торгівлі з Республікою Молдова та країнами ЄС.

Інформаційно-презентаційні матеріали проекту передані представникам 
Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Європейського інвестиційного банку та Світового Банку в Україні.

З метою поліпшення і стимулювання соціального та економічного 
розвитку прикордонних територій для області важливе значення має участь в 
програмах міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу, зокрема, в 
програмах Європейського інструменту сусідства, територіального 
співробітництва країн Східного партнерства, прикордонного співробітництва, 
інших міжнародних програмах та залучення донорських структур.

Протягом 2015-2020 років за грантові кошти Європейського Союзу в 
області реалізовано низку міжнародних проектів, зокрема, щодо розвитку 
особистих селянських господарств, рекреаційної сфери, сталого енергетичного 
розвитку міст, підтримки сільської молоді, створення кластерів, а також три 
проекти в рамках Програми територіальної співпраці країн Східного 
партнерства Україна-Молдова (ЕаРТС): «Транскордонна мережа для
інноваційного сільського господарства», «Транскордонна співпраця сіл за 
збереження навколишнього середовища», «Сільський туризм -  вірний крок на 
шляху покращення транскордонного співробітництва між Сороцьким районом 
(Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».

Допомога, яка надається донорами у рамках технічного та техніко- 
економічного співробітництва, сприяє дотриманню курсу області на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію, дає можливість залучати додаткові 
ресурси для вирішення стратегічних завдань розвитку, сприяє створенню 
додаткових робочих місць.

З метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її 
економічного, інвестиційного, агропромислового, природного, культурного та 
туристичного потенціалу організовуються візити представників 
дипломатичного корпусу різних країн світу, міжнародних організацій та 
іноземних інвесторів у Вінницьку область.

З огляду на важливість популяризації європейських стандартів та способу 
життя в області щороку на високому рівні проводяться урочисті, інформаційні, 
просвітницькі заходи з відзначення Дня Європи. З метою популяризації 
європейської культури, виховання в громадян толерантності та поваги до 
вропейських духовних та матеріальних цінностей у закладах культури і



мистецтв Вінниччини проводиться низка культурно-просвітницьких заходів 
щодо додержання принципів демократії та прагнення до загальноєвропейських 
цінностей.

Також в рамках святкування Дня Європи на центральній вулиці м.Вінниці 
діє інформаційний пункт облдержадміністрації, в якому усі бажаючі можуть 
отримати інформаційні матеріали про ЄЄ та НАТО, сувенірну продукцію із 
символікою Європейського Єоюзу та взяти участь у різноманітних майстер- 
класах і вікторинах. Крім того, в інфопункті періодично проводилось 
анкетування на тему ставлення мешканців Вінниччини до європейського та 
євроатлантичного вектору розвитку України.

Протягом п’яти останніх років особлива увага приділялася створенню 
сприятливого бізнес-клімату, підтримці місцевого бізнесу, розширенню ринків 
збуту, перейняттю іноземного досвіду із залучення інвестицій. Так, починаючи 
з 2015 року були організовані економічні місії вінницьких підприємців до 
Польщі, Чехії, ЄША, Канади, Китаю, Нідерландів, Румунії, в ході яких було 
представлено економічний, інвестиційний, аграрний потенціал Вінниччини та 
налагоджено нові бізнес-контакти.

Зовнішньоекономічна діяльність
Вінницька область за експортним потенціалом входить в десятку кращих 

регіонів України. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі товарами в області за 
2015-2019 роки свідчить про те, що суб’єкти підприємництва постійно ведуть 
пошук нових шляхів виходу на світовий ринок, збільшуючи кількість 
торговельних партнерів та нарощуючи з року в рік об’єми експорту товарів.

ТаблЛ, Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у Вінницькій області

Експорт товарів 
V домлн.дол.

попередньо 
го період)

Імпорт товарів 
\ % домлн.дол.

СШ А попередн

гтоваріва  К і л ь к і с т ь\  % до
торговихпопередньо
партнерів го  п еп іоту  ' ^

2015 1 846,9 1 102,2 266,7 ’ 62,3 ' 121
ІЯ Я .6 .1 299,4 і 108,1 і 137

2017 [ 1217,7 123,9 407,1 135,9 142
і .  Щ Ш 138,3 138 д :

2019 1455,5 101,8 631,6 ' 112,2 * 148

Динаміка експорту товарів області за 2015-2019 роки свідчить про чіткі 
тенденції росту експорту товарів. Максимальні темпи росту експорту товарів 
області спостерігаються в 2017 році відносно 2016 року -  123,9% (по Україні  -  

119,0%),  а мінімальні -  в 2019 році відносно 2018 року -  101,8% (по Україні -
А , 8%).
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Рис. 1. Динаміка експорту-імпорту товарів Вінницькій області,
млн. дол. США
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Рис. 2. Географічна структура експорту товарів Вінницької області
у 2019 році

В експорті товарів значна доля належить Китаю (11,2% загальних обсягів 
експорту), Польщі -  9,3%, Єгипту -  6,8%, Румунії -  4,9%, Білорусі -  4,7%, Індії 
-  4,6%, Нідерландам -  4,4%, Туреччині -  4,3%, Німеччині -  4,2% та Російській 
Федерації -  3,0%.

Варто відмітити, що стійку тенденцію до зменшення має експорт до РФ: у 
2014 році він складав 17,4% в загальних обсягах експорту, у 2015 році - 7,3%, у 
2019 році -  лише 3,0%.

Протягом 2015-2019 років відбувалася переорієнтація торговельних 
потоків до країн ЄС, Азії, Африки та Латинської Америки.

У 2019 році основним ринком збуту продукції підприємств області був 
инок країн ЄЄ, з часткою в 37,3% від загального обсягу експорту товарів 
бласті (по Україні -  41,5%), де головними партнерами є Польща (25,1% від 

загального об’єму експорту до ЄС), а також Румунія (13,1%), Нідерланди 
(11,7%), Німеччина (11,4%), Іспанія (7,7%), Італія (6,8%) та Австрія (4,6%).

/б)



На другому місці -  країни Азії. Найбільшими торговельними партнерами 
в експорті товарів є Китай (11,2% загальних обсягів експорту), Індія (4,6%), 
Туреччина (4,3%), Бангладеш та Ізраїль (по 1,6%), Саудівська Аравія (1,4%), 
Об’єднані Арабські Емірати (1,3%), Індонезія та Корея (по 1,2%) та інші.

В результаті набуття чинності з 1 січня 2016 року положень поглибленої і 
всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), що є частиною Угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом, товарообіг між Вінницькою областю та ЄС 
постійно зростає. Обсяги експорту до країн Євросоюзу з 2015 року зросли на 
268,5 млн.дол.США або на 197,8%, обсяги імпорту -  на 162,8 млн.дол.США або 
на 211,4%. За результатами 2019 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами між 
Вінниччиною та ЄС у порівнянні з 2018 роком збільшилися на 10,7 %, експорт 
зріс на 8,8 %, а імпорт на 14,2 %.

Динаміка експорту товарів до країн ЄС за 2015-2019 рр. аналогічна до 
тенденції росту загального обсягу експорту товарів області за межі України - 
максимальні темпи росту також спостерігаються в 2017 році (137,5%). Частково 
таке зростання обумовлене збільшенням кількості суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за експортом.
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Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту товарів Вінницькій області до країн ЄС,
млн. дол. США

Динаміка експортованих із області товарів в основному сформована 
аграрним сектором економіки та переробною (харчовою) галуззю 
промисловості. Ключовими продуктами експорту є олія, зернові та олійні 
культури, насіння олійних культур, кондитерські вироби, алкоголь та ін,

В експорті до країн ЄС домінуюче місце займають поставки жирів та олії 
тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, а 
також поставки деревини і виробів з неї та поставки готових харчових 
продуктів. Значну частину експорту-імпорту складають також текстильні 
матеріали та текстильні вироби. Перспективними є добувна та обробна галузі, 
ІТ-сфера, а також машинобудування.
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Рис. 4. Товарна структура експорту за 2019 рік

Активність зовнішньоекономічної діяльності характеризується таким 
показником, як експорт на душу населення. У Вінницькій області вона значно 
відрізняється від сусідніх регіонів, причому така позитивна динаміка 
зберігається протягом останніх п’яти років.
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Рис. 5. Порівняльна динаміка експорту на душу населення із сусідніми
областями, дол. США

Таким чином, за період 2015-2019 років в області склалася тенденція 
щодо зростання експорту та стабільно продовжує залишатись позитивним 
баланс зовнішньої торгівлі. За цей період в області спостерігається збільшення 
оварообігу вдвічі з країнами ЄС та в 1,5 рази з країнами Азії.

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 
Вінницької області на 2021-2027 роки дасть можливість Вінниччині розширити 
міжнародне, міжрегіональне співробітництво із стратегічними партнерами -  
країнами Європейського Союзу, Америки та Азії, сприятиме становленню 
тісних торговельно-економічних та інвестиційних зв’язків між суб’єктами



господарювання, практичній реалізації Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом на регіональному рівні.

Залучення фінансового, організаційно-технічного, консультативно- 
методичного потенціалу органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядз^ання області дозволить системно допомагати експортерам області 
освоювати нові міжнародні ринки та сприяти соціально-економічному розвитку 
України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи 
партнерство громади, влади і бізнесу.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

На обласну державну адміністрацію покладено завдання забезпечення 
реалізації на території області державної політики у сфері міжнародного, 
міжрегіонального, транскордонного співробітництва, виконання заходів в 
рамках європейської інтеграції та співробітництва з міжнародними 
організаціями, сприяння активізації зовнішньоекономічної діяльності та виходу 
на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на 
території області.

Незважаючи на певні здобутки області в процесі налагодження 
міжнародного, міжрегіонального, транскордонного співробітництва з 
державами-сусідами України та у зовнішньоекономічній діяльності, існують 
проблеми, які необхідно вирішувати як на місцевому, так і на державному 
рівнях, а саме:

- недостатня обізнаність іноземних країн щодо інвестиційного, 
промислового, культурного, туристичного потенціалу області;

- недостатнє використання кращого іноземного досвіду, можливостей і 
ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних 
проектів;

- необхідність підвищення конкурентоспроможності економіки та 
інвестиційної привабливості області;

- недостатнє використання можливостей залучення міжнародної технічної 
допомоги;

- необхідність диверсифікації товарно-географічної структури експорту, 
заміни сировинної структури експорту на високотехнологічну продукцію, 
збільшення частки інноваційної продукції в експорті;

- слабке транскордонне співробітництво.
Таким чином, Програма спрямована на створення цілісної ефективної 

системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними 
структурами, відкриття нової перспективи для послідовного налагодження 
дружніх стосунків та забезпечення належного, цілеспрямованого і стабільного 
виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію, нарощення обсягів зовнішньої 
торгівлі.



3. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для: 
забезпечення, впровадження та належного виконання в області 

регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію України;

активізації взаємовигідної співпраці регіону із адміністративно- 
територіальними одиницями іноземних країн і, зокрема, держав-членів ЄС;

започаткування нових та розвитку існуючих економічних та культурних 
зв’язків області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для 
вирішення своїх стратегічних цілей;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого 
іноземного управлінського досвіду;

сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного 
міжнародного іміджу області;

покращення доступу місцевих товарів і послуг до зовнішніх ринків; 
активізації транскордонного співробітництва; 
залучення міжнародної технічної допомоги.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у 
сфері розвитку експортного потенціалу області, європейської та 
євроатлантичної інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення 
транскордонного співробітництва та співробітництва з іноземними регіонами- 
партнерами. Гї перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до 
розв’язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та 
зовнішньоекономічної діяльності.

Головними шляхами досягнення мети Програми є:
• здійснення заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, з 

якими Вінницькою областю укладено угоди (протоколи) про співробітництво: 
обмін делегаціями, участь в урочистостях з відзначення державних свят та 
важливих подій, проведення робочих зустрічей, засідань «круглих столів», 
конференцій, бізнес-форумів тощо;

• проведення взаємних робочих візитів з метою налагодження співпраці 
або укладання угод (протоколів) про співробітництво, зокрема налагодження і 
поглиблення різностороннього співробітництва Вінниччини із країнами світу;

• організаційне забезпечення візитів Надзвичайних та Повноважних 
Послів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій у 
Вінницьку область;

• проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного 
потенціалу області за кордоном, участь у міжнародних виставках, бізнес- 
форумах з метою підвищення рівня обізнаності про Вінницький регіон у світі;

• здійснення заходів з метою залучення інвесторів для реалізації 
інвестиційних проектів на території області;
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• організація та проведення заходів з тематики європейської та 
євроатлантичної інтеграції, зокрема з відзначення Дня Європи на Вінниччині;

• проведення семінарів та участь у семінарах, інших інформаційних 
заходах щодо порядку здійснення зовнішніх зносин, розширення ринків збуту, 
підвищення обізнаності експортерів у сучасних процесах менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та інших питань, пов’язаних з міжнародним 
співробітництвом і залученням коштів грантових структур;

• надання інформаційної допомоги експортерам шляхом системного 
(щомісячного) випуску дайджесту експортера та дайджесту актуальних 
грантових програм та конкурсів;

• розробка із залученням незалежних експертів, подання, супровід та 
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги;

• проведення зустрічей, семінарів, конференцій з прикордонними 
регіонами-партнерами, засідань міжурядових робочих груп з питань 
транскордонного співробітництва;

• надання інформаційної підтримки щодо створення і функціонування 
об’єднань єврорегіонального співробітництва, єврорегіону «Дністер»;

• проведення спільних транскордонних заходів, зокрема у галузях освіти, 
культури, туризму, рекреації, підтримки конкурентоспроможності підприємств 
прикордонних територій.

Стабільний розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва, 
успішне впровадження транскордонних проектів, освоєння коштів Євросоюзу 
для реалізації грантових проектів, ефективна зовнішньоекономічна діяльність, а 
також створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу Вінницької 
області є основою досягнення стабільності і процвітання регіону, підвищення 
рівня життя населення, а також встановлення демократичних цінностей, поваги 
до прав людини тощо.

Програма є довгостроковою та буде виконуватися у 2021 -2027 роках.
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

послідовної реалізації протягом зазначеного періоду заходів, спрямованих на 
розвиток та поглиблення міжнародного та транскордонного співробітництва 
області з регіонами країн світу у 2021 - 2027 роках.

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання 
здійснюватиметься за необхідністю.

5. Завдання Програми та результативні показники

З метою створення умов для розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності Програма 
передбачає виконання таких завдань:

продовження виконання діючих угод про співробітництво між обласною 
державною адміністрацією та регіонами Республік Польща, Білорусь, Молдова, 
Чеської Республіки, Румзшії;

напрацювання нових міжнародних контактів з метою укладання угод про 
торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво
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обласної державної адміністрації з адміністративно-територіальними 
одиницями країн Вишеградської четвірки, балтійських, балканських та інших 
країн Європи та світу;

активізація інформування суспільства про реалізацію європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, забезпечення суспільної підтримки 
інтеграційних процесів;

формування іміджу Вінницької області як європейського регіону, 
привабливого для іноземних інвестицій та міжнародного туризму;

реалізація експортного потенціалу області та диверсифікація потоків 
вітчизняного експорту на нові перспективні ринки;

допомога товаровиробникам у розширенні ринків збуту продукції та 
підвищенні конкурентоспроможності місцевої продукції, наближення умов 
виробництва продукції до європейських (світових) стандартів;

покращення інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання 
області щодо кон’юнктури світового ринку, експортних можливостей та 
навчальних програм.

формування сприятливих умов для участі в програмах міжнародної 
технічної допомоги;

проведення спільних транскордонних заходів.
Очікуваними результатами виконання заходів Програми є такі:
-  активізація міжнародного співробітництва з регіонами-партнерами, 

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

-  укладання нових угод (протоколів) про співробітництво з регіонами 
країн світу;

-  створення та підтримка позитивного іміджу області як надійного, 
стабільного та передбачуваного партнера, поширення інформації про 
соціально-економічний, інвестиційний та культурний потенціал регіону;

-  налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними 
інвесторами та зарубіжними імпортерами;

-  розширення географічної структури зовнішньої торгівлі, нарощення 
обсягів експорту;

-  підвищення рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти 
стосовно інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу області;

-  збільшення кількості проектів транскордонного співробітництва у 
рамках програм сусідства, які будуть реалізовуватись на території області;

-  збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги;
-  підвищення рівня поінформованості органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, громадськості щодо можливостей залучення коштів 
зовнішньої допомоги;

-  підвищення рівня поінформованості громадян про стан та перспективи 
реалізації євроінтеграційного курсу України;

-  максимальне використання можливостей спільного розвитку 
прикордонних територій.



крім того, реалізація заходів Програми дасть можливість запозичувати 
позитивний досвід іноземних адміністративно-територіальних одиниць у 
різноманітних сферах управління, залзшати іноземігах партнерів до подання 
заявок для участі в конкурсах з метою отримання міжнародної технічної 
допомоги.

Результативні показники Програми наведені у додатку 3.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Досягнення головної мети здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за такими напрямами;

1. Розвиток міжрегіональної співпраці:
2. Формування позитивного іміджу та популяризація Вінницької області 
на міжнародному рівні

3. Реалізація державної політики щодо інтеграційних процесів в Україні
4. Розвиток зовнішньоекономічної та грантової діяльності
5. Розвиток транскордонного співробітництва
Напрями діяльності Програми реалізовуються шляхом здійснення 

конкретних заходів. Перелік заходів Програми з визначенням строків 
виконання, виконавців, очікуваних результатів, обсягів і джерел фінансування 
наведено у Додатку 4.

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2021 -  2027 роки 
становить 9 010 тис. грн., в тому числі: 2021 рік -  1050 тис. грн., 2022 рік -  1130 
тис. грн., 2023 рік -  1210 тис. грн., 2024 рік -  1290 тис. грн., 2025 рік -  1380 тис. 
грн., 2026 рік -  1450 тис.грн., 2027 рік -  1500 тис.грн.

Фінансування видатків на реалізацію кожного окремого заходу Програми 
здійснюється відповідно до розпорядження Голови обласної державної 
адміністрації.

Обсяги та джерела фінансування Програми деталізовані у Додатку 2.
Обсяг фінансзшання вказано в цінах 2020 року. У разі потреби, у 

наступних роках обсяг фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.
Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України.

8. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Вінницька обласна 
державна адміністрація, яка щороку звітує перед Вінницькою обласною Радою 
про результати виконання Програми.

Координація виконання Програми покладається на Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації.



Контроль за дотриманням принципу колегіальності, компетентності та 
прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, за 
ходом її виконання здійснює постійна комісія Вінницької обласної Ради з 
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва.

Директор Департаменту В.Мережко



Додаток 1.2 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 1
до Програми розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021 — 2027 роки

Загальна характеристика Програми розвитку міжнародного 
співробітництва Вінницької області на 2021- 2027 роки

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

2 Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення Програми

3 Розробник Програми Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми -
5 Відповідальний виконавець 

Програми
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

6 Учасники Програми Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

7 Термін реалізації Програми 2021-2027 роки
8 Етапи виконання Програми 

(для довгострокових 
програм)

2021, 2022,2023, 2024, 2025,2026, 2027 
роки

9 Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми

Обласний бюджет

10 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

9010 тис.грн.

В тому числі:
10.1 коштів обласного бюджету 9010 тис.ф ї/ 1

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко
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Додаток 1.3
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликаннякликані

Го§7<Рвід 24 вересня 2020 року №
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток 2 
до Програми розвитку міжнародного та 

транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2021 -  2027 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва
Вінницької області на 2021-2027 роки

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

Програми

Термін виконання Програми Всього витрат на 
виконання 
Програми 
тис.грн.

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 1050 1130 1210 1290 1380 1450 1500 9 010
державний бюджет - - - - - -

обласний бюджет 1050 1 130 1210 1290 1380 1450 1500 9 010
кошти небюджетних джерел - - - - - -

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко



Додаток 1.4 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток З
до Програми розвитку міжнародного та 

транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2021 -  2027 роки

Результативні показники Програми розвитку 

міжнародного і транскордонного співробітництва Вінницької області

на 2021-2027 роки

№
з/п Н азва  показника Од.

виміру 2021 р ік 2022 рік 2023 р ік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Всього за 
період дії 
програми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. П о к а з н и к и  п р о д у к ту  п р о гр а м и

1.1. Кількість заходів з поглиблення 
співпраці 3 регіонами країн світу, з 
якими Вінницькою областю укладено 
угоди про співробітництво (обмін 
делегаціями)

од. 2 3 3 4 4 5 5 26

1.2. Кількість проведених презентацій 
економічного, інвестиційного, 
експортного потенціалу області на 
міжнародних заходах

од. 2 2 2 3 3 4 4 19

1.3. Кількість проведених інформаційних 
заходів 3 питань здійснення 
зовнішньоекономічної та грантової 
діяльності

од. 1 2 2 2 3 3 3 16



п. П о к а зн и к и  е ф е к т и в н о с т і п р о гр а м и

2.1. Середні витрати на проведення заходів з 
поглиблення співпраці з регіонами країн 
світу, 3 якими Вінницькою областю 
укладено угоди про співробітництво

тис.грн/
од.

125,0 90,0 96,7 77,5 82,5 70,0 74,0 83,5

2.2. Середні витрати на проведення 
презентацій економічного, 
інвестиційного, експортного потенціалу 
області на міжнародних заходах

тис.грн/
од. 75,0 85,0 85,0 60,0 60,0 50,0 50,0 65,8

2.3. Середні витрати на проведення 
інформаційних заходів з питань 
здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності

тис.грн/
од. 70,0 40,0 40,0 45,0 30,0 33,3 33,3 38,1

Ш. П о к а з н и к и  я к о с т і п р о гр а м и

3.1. Темп зростання кількості заходів з 
поглиблення співпраці з регіонами країн 
світу, 3 якими Вінницькою областю 
укладено угоди про співробітництво

% - 150,0 100,0 133,3 100,0 125,0 100,0 250,0

3.2. Темп зростання кількості проведених 
презентацій економічного, 
інвестиційного, експортного потенціалу 
області на міжнародних заходах

% - 100,0 100,0 150,0 100,0 133,3 100,0 200,0

3.3.

Темп зростання кількості заходів з 
питань здійснення 
зовнішньоекономічної та грантової 
діяльності

% - 2ЄЄЛ 100,0 100,0 150,0 100,0 100,0 300,0

З а с т у п н и к  г о л о в и  о б л ас н о ї Р а д и

Директор Департаменту

М .К Р Е М Е Н Ю К

В.Мережко



Додаток 1.5 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток 4 
до Програми розвитку міжнародного та 

транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2021 -  2027 роки

Заходи Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки

№

п/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.гривень

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Очікувані
результати

1. Розвиток
міжрегіональ

ної
співпраці

1. Здійснення заходів з 
поглиблення співпраці з 
регіонами країн світу 
(Республік Польща, 
Білорусь, Молдова, 
Чеської Республіки, 
Румунії, К ит^ської 
Народної Республіки та 
інших), з якими 
Вінницькою областю 
укладено угоди 
(протоколи) про 
співробітництво, зокрема; 
обмін делегаціями, участь 
в урочистостях з 
відзначення державних 
свят та важливих подій, 
проведення робочих 
зустрічей, засідань 
«круглих столів», 
конференцій, бізнес - 
форумів тощо___________

протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 250 270 290 310 330 350 370

Встановлення 
прямих ділових 

контактів, 
розвиток 

двостороннього 
соціально- 

економічного та 
іО'льтурного 

співробітництва



2.Проввдвння взаємних 
робочих візитів з метою 
налагодження співпраці 
або укладання угод 
(протоколів) про 
співробітництво, зокрема 
налагодження і 
поглиблення 
різностороннього 
співробітництва 
Вінниччини із країнами 
світу___________________

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 100 100 120 120 140 140 140

2.

Формування 
позитивного 

іміджу та 
популяризаці 
я Вінницької 

області на 
міжнародно 

му рівні

1. Організаційне 
забезпечення візитів 
Надзвичайних та 
Повноважних Послів, 
представників 
дипломатичного корпусу 
та міжнародних 
організацій у Вінницьку 
область

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 100 120 120 130 130 140 140

2. Проведення презентацій 
економічного, 
інвестиційного, 
експортного потенціалу 
області, участь у 
міжнародних виставках, 
бізнес-форумах з метою 
підвищення рівня 
обізнаності про 
Вінницький регіон у світі

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 150 170 170 180 180 200 200

3. Здійснення заходів з 
метою залучення 
інвесторів для реалізації 
інвестиційних проектів на 
території області

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Протягом
2021-2027

років
80 80 100 100 120 120 140

Створення та 
підтримка 

позитивного 
іміджу 

Вінницької 
області, 
розвиток 

економічного 
співробіт

ництва, 
поширення 

інформації про 
інвестиційний, 

соціально- 
економічний та 

культурний 
потенціал 

області



3.

Реалізація 
державної 
політики 

щодо 
інтеграційни 
X процесів в 

Україні

1. Організація та 
проведення конференцій, 
круглих столів, семінарів з 
тематики європейської та 
євроатлантичної інтеграції, 
зокрема організація заходів 
з відзначення Дня Європи 
на Вінниччині

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 150 160 170 180 200 210 220

Підвищення 
рівня 

поінформо
ваності громадян 

про стан та 
перспективи 

реалізації євро- 
інтеграційного 
курсу України

4.

Розвиток 
зовнішньоек 
ономічної та 

грантової 
діяльності

1. Проведення семінарів та 
участь у семінарах, інших 
інформаційних заходах 
щодо порядку здійснення 
зовнішніх зносин, 
розширення ринків збуту, 
підвишення обізнаності 
експортерів у сучасних 
процесах менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності та інших 
питань, пов’язаних з 
міжнародним 
співробітництвом і 
залученням коштів 
грантових структур

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 70 80 80 90 90 100 100

Диверсифікація 
зовнішньої 

торгівлі, 
нарощення 

збсягів експорту.
Збільшення 

обсягів залучено*] 
міжнародної 

технічної 
допомоги 

та активізація 
грантової 
діяльності

5.

Розвиток
транскордон

ного
співробітниц

тва

1. Проведення зустрічей, 
семінарів, конференцій з 
прикордонними регіонами- 
партнерами, засідань 
міжурядових робочих груп 
з питань транскордонного 
співробітництва

Протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної

Обласний
бюджет 100 100 120 120 120 120

Активізація 
транскордонного 
співробітництва



адміністрації

2. Проведення спільних 
транскордонних заходів, 
зокрема у галузях освіти, 
культури, туризму, 
рекреації, підтримки 
конкурентоспроможності 
підприємств прикордонних 
територій

протягом
2021-2027

років

Департамент
міжнародного

співробітництва
та

регіонального
розвитку
обласної

державної
адміністрації

Обласний
бюджет 50 50 60 60 70 70 70

РАЗОМ: 1050 1130 1210 1290 1380 1450 1500

ВСЬОГО: 9 010 тис.грн

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту В.Мережко



Д одаток 2 
до  р іш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання в ід  24 вересня 2020 року

«П ро затвердж ення, внесення зм ін та  
х ід  виконання обласних програм»

Про Регіональну програму
розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», основних положень 
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 
2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня
2017 року № 504-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», на виконання 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, 
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регіональну програму розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань, бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з 
питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та 
регуляторної політики (Поліщук А.Л.).

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту В.Мережко

Я 6



Д одаток 2.1 
до р іш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від  24 вересня 2020 року

«П ро затвердж ення, внесення зм ін  та  
х ід  виконання обласних програм»

Україна 
Вінницька область

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії обласної Ради
7-го скликання № _______

2 ^  " 2020 року

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

на 2021-2027 роки

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ
Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації

2 2



малого і1. Загальна характеристика Регіональної програми розвитку ^
середнього підприємництва на 2021-2027 роки (надалі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
програми: Вінницька обласна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 23 березня 2020 року № 
202 «Про розроблення проекту регіональної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки»

3 Розробник програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації

4 Співрозробники програми

Департаменти, управління, відділи 
облдержадміністрації, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, обласні установи та 
організації, вищі навчальні заклади, 
громадські організації

5 Відповідальний виконавець 
програми

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації

6 Учасники програми

Департаменти, управління 
облдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, обласні установи та 
організації, вищі навчальні заклади, 
громадські організації

7 Терміни реалізації програми 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 
роки

8
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього

23280,0 тис.грн.

8.1 в тому числі бюджетних 
коштів
- 3 них коштів обласного 
бюджету 23280,0 тис.грн.

9 Основні джерела \ 
фінансування програми \А

Кошти обласного бюджету, кошти місцевих 
бюджетів, кошти Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття, власні кошти суб'єктів 
підприємництва, залучені кошти 
донорських організацій.



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Розвиток малого і середнього підприємництва протягом усього часу 
становлення економічної незалежності держави залишається одним із 
пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної економічної політики 
України.

Протягом останніх років у підприємницькому середовищі відмічається 
ряд позитивних змін щодо спрощення ведення підприємницької діяльності. 
Зокрема, вдосконалено механізм державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності та зменшено адміністративний тиск на підприємців з 
боку контролюючих органів, завершено передачу на місця повноважень з 
державної реєстрації юридичних та фізичних осіб, речових прав на нерухоме 
майно, запроваджено конкуренцію на ринку цих послуг, оптимізовано дозвільні 
процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування 
підприємницької діяльності.

За результатами опитування вітчизняних підприємців, яке проводили 
Офіс ефективного регулювання (BRDO) та Спілка Українських підприємців 
(СУП) в рейтингу «Regional Doing Business 2018» Вінницька область визнана 
найкомфортнішим регіоном за легкістю ведення бізнесу.

За три останніх роки кількість суб'єктів малого і середнього 
підприємництва збільшилась на 10,1%; кількість зайнятих в малому і 
середньому підприємництві області збільшилась на 13,6%; обсяг реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) малими і середніми підприємствами області 
збільшився на 30,1%; надходження від діяльності суб'єктів малого і середнього 
бізнесу до місцевих бюджетів збільшились на з 1,1%.

Розвиток малого та середнього бізнесу має вплив на економічний 
розвиток регіону в цілому і характеризується щорічним збільшенням кількості 
малих та середніх підприємств, зростанням їх частки в загальних основних 
економічних показниках області.

Так, за даними Головного управління статистики у Вінницькій області на 
початок 2020 року в області діяли 10279 малих та середніх підприємств, з яких 
606 середніх та 9673 малих підприємства.

Кількість підприємств (од.)
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Кількість малих та сершніх підприємств у порівнянні з 2017 роком на 
збільшилась на 12,0%. А кількість малих підприємств збільшилась на
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11,1% або відповідно на 967 одиниць, а кількість середніх підприємств 
збільшилась на 28,6% або відповідно на 135 одиниць.

К оьісість пілпріїсмств на 10 тис. ос іб  
наявного населення (од .)

■ а

у  розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення кількість малих і 
середніх підприємств області становить 65 одиниць, що на 12,1% більше 
показника 2017 року.

Одним із головних завдань розвитку малого і середнього бізнесу 
залишається вирішення питань зайнятості населення. Всього в малому та 
середньому підприємництві області зайнято близько 250 тис. осіб, що 
становить третю частину економічно-активного населення області, із яких 
понад 150 тис.осіб зайняті в малому бізнесі.

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах в 2019 році 
становила 54,1 тис. осіб, або 30,7% від загальної кількості зайнятих працівників 
на підприємствах області і по відношенню до 2017 року ця кількість 
збільшилась на 2700 осіб або на 5,2%.

Кільюсть зайнятих працівників на ліатіїх і 
сеі>едшх пілпрі!ємства.х (тис.ос.)
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Більше половини усіх зайнятих працівників Погребищенського, 
Шаргородського, Теплицького та Оратівського районів зайнято на малих 
підприємствах.
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Протягом останніх років зберігається позитивна динаміка зростання 
обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми 
підприємствами області. Так, у порівнянні із 2017 роком обсяги реалізованої 
продукції зросли на 30,1%, або на 33,0 млрд. грн. і становили 142,5 млрд. грн.

Четверта частина обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 
підприємств області реалізовано малими підприємствами та складає 50753,6 
млн.грн., що на 22,1% більше у порівнянні із 2017 роком. Найвагомішою є 
частка реалізації малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції 
(товарів, послуг) Погребищенського району (80,7%), більше половини -  
Чернівецького, Піщанського, Шаргородського, Оратівського, Чечельницького, 
Тростянецького та Бершадського районів.

Вінницька область є аграрним регіоном. Одним із дієвих шляхів розвитку 
підприємницької діяльності в сільській місцевості € фермерство.

в  області зареєстровано 2626 фермерських господарств, з яких -  1836 або 
70% активні. Площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств 
становить 265,3 тис. га, в т.ч.; ріллі -  254,7 тис. га.

В середньому на одне фермерське господарство припадає 135,2 га 
сільськогосподарських угідь, у т.ч.: ріллі -  132,3 га.

Значне зростання земель в користуванні фермерів спостерігалося з 2005 
року, коли фермери розпочали активно орендувати земельні паї. На сьогодні 
88,5% сільськогосподарських угідь, які знаходяться у користуванні фермерів, є 
орендованими.

Фермерські господарства області переважно займаються виробництвом 
продукції рослинництва, її питома вага складає близько 94%.

На сьогоднішній день в області нараховується 97 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи, в т.ч,: молочарських -  38, плодоовочевих -  7, з 
обробітку землі та збирання врожаю -  5, інших -  47 од. За 2019 рік 
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами надано послуг для 
сільського населення на 12,7 млн. грн.

Наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва в області 
свідчить про необхідність реалізації активної та виваженої регіональної 
політики з підтримки і подальшого розвитку підприємницького потенціалу та 
.самозайнятості населення.

Актуальним завданням органів виконавчої влади є використання переваг 
підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи
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господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших 
видів підприємницької діяльності для розвитку і структурної перебудови 
економіки регіону, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.

Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва, є:
забезпечення створення нових робочих місць, подолання прихованого 

безробіття;
стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку 

середнього класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує 
стабільність суспільства;

всебічне сприяння розвитку людського капіталу;
формування місцевих споживчих ринків;
сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки 

підвищенню рівня доходів населення.
З метою подальшого розвитку сприятливого підприємницького 

середовища в області розроблено Регіональну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2021-2027 роки.

Програма розроблена у відповідності до Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року 
(затверджена рішенням позачергової 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 
лютого 2020 року М921), з урахуванням закону України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», основних 
положень Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2017 року № 504-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року».

Принципи, на яких базується Програма, - це об’єктивність, гласність, 
прозорість, доцільність, ефективність, орієнтування на інтереси громад та 
регіону в цілому. Програма спрямована на створення соціально-економічних, 
ресурсних, нормативно-правових, фінансових, інформаційних та Інших умов 
розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні, підвищення 
конкурентоздатності діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва, 
подальший розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації 
підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, 
забезпечення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва та 
підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально - економічного розвитку 
області, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи 
його обслуговування, підтримки і захисту.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми

Програма має сприяти у створенні сприятливих умов для розвитку 
суб’єктів господарювання, фінансової підтримки та ресурсного забезпечення, 
удосконаленні інфраструктури, самозайнятості та зайнятості населення,
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забезпеченні подальшого розвитку конкурентоспроможності, інвестиційно- 
інноваційної діяльності.

програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально- 
економічного розвитку області за попередні роки, зокрема сфери розвитку 
підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, що 
стримують розвиток малого і середнього підприємництва, і визначає основні 
цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в 
області.

За результатами ґрунтовного аналізу стану та тенденцій розвитку малого і 
середнього підприємництва, в тому числі зовнішнього та внутрішнього 
середовища малого і середнього підприємництва визначено наступні проблеми 
у сфері малого і середнього підприємництва:

відсутність налагодженої та ефективної координації дій заінтересованих 
сторін (місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань підприємців, міжнародних організацій та проектів 
міжнародної технічної допомоги, що діють на території України);

нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти 
малого і середнього підприємництва;

відсутність взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування щодо розв’язання поточних 
проблем малого і середнього підприємництва;

недостатня інституційна спроможність реалізації державної політики у 
сфері розвитку підприємництва;

обмежене бюджетне фінансування (обмежена державна підтримка певних 
сфер державної політики, зокрема розвитку малого і середнього 
підприємництва);

обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 
ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

невідповідність існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва як потребам малого і середнього підприємництва, так і 
кількості та якості надання послуг, на регіональному рівні.

недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва; 
значне податкове навантаження на бізнес; 
відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; 
територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та 

недостатня роль малого бізнесу у формуванні місцевих ринків;
недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого 

підприємництва.
З урахуванням зазначених проблем та з метою досягнення мети 

Програми визначено пріоритетні цілі реалізації Програми на наступні роки, а 
саме:

1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку бізнесу.
2. Розширення доступу МСП до фінансових ресурсів.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури 

ідтримки підприємництва.
4. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

есу.
Програма є довгостроковою та буде виконуватися у 2021 -  2027 роках.



Ресурсне забезпечення реалізації Програми

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання 
Програми

Термін виконання Програми (по роках)

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обсяг ресурсів 
всього (тис.грн), 

в тому числі:
державний

бюджет - - - - - -

обласний бюджет 5380 2980 2980 2980 2980 2990 2990 23280
кошти

небюджетних
джерел

-

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету (у межах наявних фінансових ресурсів), обласного 
бюджету, місцевих бюджетів (у межах наявних фінансових ресурсів) та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. Обсяги фінансування 
з обласного бюджету визначаються щороку під час його формування або у ході 
виконання в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Завдання Програми та результативні показники

Розв’язанню визначених проблем та досягненню мети Програми 
сприятимуть завдання та заходи Програми, направлені на:

дерегуляцію господарської діяльності, у тому числі шляхом 
запровадження спрощеного доступу до отримання адміністративних послуг;

розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;

удосконалення системи інформаційної підтримки;
надання підтримки інноваційно-орієнтованим проектам, розробленим 

суб’єктами малого і середнього підприємництва, для започаткування та 
розвитку бізнесу;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва;

підвищення ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для сфери 
малого та середнього підприємництва;

запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на 
підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності; 

підвищення позитивного іміджу підприємця.
Очікуваним результатом виконання Програми є подальший розвиток 

малого і середнього підприємництва, \(їарощування обсягів реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) та збільшф 
підприємництва у:

внеску суб’єктів малого та середнього



валовий внутрішній продукт області; 
підвищення зайнятості населення; 
розв’язання соціальних проблем регіону.
Реалізація завдань і заходів Програми дозволить:
прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і 

середнього підприємництва регіону на вітчизняному і світовому ринках 
шляхом впровадження інноваційних технологій;

створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних 
проблем;

поліпшити бізнес-клімат та сформувати позитивний імідж регіону для 
залучення інвестицій;

активізувати застосування фінансово-кредитних механізмів підтримки 
бізнесу;

збільшити кількість суб’єктів господарювання;
створити умови для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малому і 

середньому підприємництві, в тому числі в сільській місцевості;
активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва;
підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді до 

малого і середнього підприємництва;
заохотити приватних підприємців до участі у проектах, що реалізуються 

на засадах державно-приватного партнерства;
запровадити систему організаційно-освітніх заходів, спрямованих на 

підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Показники оцінки ефективності виконання Програми викладені у 
Додатку 2.

6. Напрями діяльності і заходи Програми.

Досягнення мети програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за пріоритетними цілями:

1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку бізнесу.
2. Розширення доступу МСП до фінансових ресурсів.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури 

підтримки підприємництва.
4. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

бізнесу.

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією 
Програми розроблено Перелік завдань та заходів із зазначенням строків 
виконання, виконавців, очікуваних результатів, обсягів і джерел фінансування, 
який міститься у Додатку 1,

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 
послідовної реалізації заходів спрямованих на розвиток та підтримку малого і 
середнього підприємництва у 2021 - 2027 роках. ^

Коригування Переліку завдань та заходів Прогрши та термінів їх 
виконання здійснюватиметься за необхідністю. Л
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7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2021 -  2027 роки 
становить 23280,0 тис. грн., в тому числі: 2021 рік -  5380,0 тис. грн., 2022 рік -  
2980,0 тис. грн., 2023 рік -  2980,0 тис. грн., 2024 рік -  2980,0 тис. грн., 2025 рік 
-  2980,0 тис. грн., 2026 рік -  2990,0 тис.грн., 2027 рік -  2990,0 тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування Програми деталізовані у Додатку 1.
Обсяг фінансування вказано в цінах 2020 року. У разі потреби, у 

наступних роках обсяг фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.
Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України.

8. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Вінницька обласна 
державна адміністрація, яка щороку звітує перед Вінницькою обласною Радою 
про результати виконання Програми.

Координація виконання Програми покладається на Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Департаменти, управління облдержадміністрації, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласні установи 
та організації, відповідальні за здійснення запланованих заходів Програми, 
забезпечують реалізацію заходів у повному обсязі та у визначені Програмою 
терміни. Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 
надають інформацію про хід виконання заходів Програми Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
для узагальнення.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації щоквартально здійснює контроль за виконанням заходів 
Програми та інформує обласну державну адміністрацію. Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Система організації контролю за реалізацією Програми включає в себе 
також постійно діючі і тимчасові грок^ські органи, державні органи 
управління (регіональна рада підприємців,жрмісії, робочі групи), інші.

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко
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Додаток 2.2 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 1 
до Регіональної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 
2021-2027 роки

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Термін 

виконан
ня заходу

Виконавці

Створення 1.1.Забезпечення Протягом Департаменти,
сприятливо виконання структурними 2021- управління та
го бізнес- підрозділами 2027 відділи
середовища облдержадміністрації, років облдержадміні
для органами місцевого страції, органи
розвитку самоврядування вимог місцевого
бізнесу чинного законодавства самоврядування,

України 3 питань громадські
державної регуляторної об’єднання,
політики, систематичного консультативно-
оприлюднення інформації дорадчі органи
про результати при органах
проведеного моніторингу влади
на офіційних веб-сайтах
органів влади та
місцевого \\
самоврядування д

Джерела
фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис.гривень

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Очікувані
результати

Лі

1. в  межах
кошторису
виконавців

Забезпечення 
принципів 
передбачувано
сті, доцільності, 
адекватності, 
ефективності, 
збалансованості, 
прозорості та 
врахування 
громадської 
думки.
Вдосконалення 
правового 
регулювання 
господарських 
відносин, а також 
адміністративних 
відносин між 
регуляторними 
органами та_____

\J



1.2. Забезпечення ведення 
та систематичного 
оновлення перелііо^ 
чинних регуляторних 
актів, здійснення його 
оприлюднення

1.3. організація та 
проведення
спеціалізованих тренінгів, 
круглих столів, семінарів 
для фахівців органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування з питань 
реалізації державної 
регуляторної політики та 
практичного застосування 
норм регуляторного 
законодавства

Протягом
2021 -

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

Департаменти, 
управління та 
відділи
облдержадмініст 
рації, органи 
місцевого 
самоврядування
Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації,
виконавчі
органи міських,
селищних,
сільських рад,
громадські
об’єднання

В межах
кошторису
виконавців

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

40 40 40 40 40 40 40

суб’єктами
господарювання
Недопущення
прийняття
неефективних
регуляторних
актів
Забезпечення
відкритості та
прозорості
діяльності
органів
виконавчої
влади.
Посилення 
професійно- 
кваліфікаційно
го рівня фахівців 
місцевих органів 
виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування 
щодо практичної 
реалізації норм 
регуляторної 
політики, 
зокрема з 
планування 
регуляторної 
діяльності, 
підготовки 
аналізу 
регуляторного 
впливу, 
проведення 
заходів з 
відстеження 
результативності 
регуляторних 
актів, їх
перегляду______



1.4. Забезпечення 
ефективної роботи 
дорадчих органів з питань 
розвило' підприємництва 
при органах виконавчої 
влади

1.5. Забезпечення 
матеріально-технічного 
оснащення центрів 
надання адміністративних 
послуг та ефективної їх 
роботи__________________
1.6. проведення тренінгів, 
семінарів, курсів 
підвищення кваліфікації 
для працівників центрів 
надання адміністра
тивних послуг

Протягом
2021 -

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації, виконавчі 
органи міських, 
селищних, 
сільських рад
Органи місцевого 
самоврядування

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та  регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації, органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, Центр 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
працівників 
органів
державної влади, 
органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, 
установ і 
організацій_____

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

Місцеві
бюджети

Обласний
бюджет

Місцеві
бюджети

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

Налагодження 
ефективної 
взаємодії з 
підприємницько 
ю громадськістю 
області. Захист 
прав та інтересів 
підприємців

Надання якісних 
послуг та 
підвищення 
якості
обслуговування

Посилення
професійних
компетенцій
фахівців органів
місцевого
самоврядуван-ня



1.7. Залучення 
представників бізнесу та 
бізнес-асоціацій до 
розробки та публічного 
обговорення стратегічних 
документів та рішень, що 
стосуються діяльності 
малого і середнього 
підприємництва

1.8. Проведення тренінгів, 
семінарів з питань 
підвищення
інформованості суб’єктів 
малого і середнього 
підприємництва про 
участь у  публічних 
заі^шівлях, як 
постачальників

Протягом
2021 -

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самовряіо^ання

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвиті̂ '
облдержадмініст
рації

В межах
кошторису
виконавців

Обласний
бюджет

40 40 40 40 40 40 40

Отримання
об’єктивних
даних про
бізнес-клімат у
містах і районах
області,
виявлення
нагальних
проблем, що
стримують
розвиток
підпри€мницт-ва
в регіоні.
Визначення
шляхів
поліпшення
співпраці між
владою та
бізнесом
Залучення
представників
малого та
середнього
бізнесу до
державних
закупівель

1.9. Оптимізація роботи 
Центрів обслуговування 
платників ГУ ДПС у 
Вінницькій області у 
наданні адміністративних 
послуг та консультаційної 
допомоги особам, які 
розпочинають займатись 
підприємницькою 
діяльністю

протягом
2021 -

2027
років

Г У Д П С у 
Вінницькій 
області, ЦОП та 
ДНІ управлінь 
на правах 
відокремлених 
підрозділів ГУ 
Д П С у 
Вінницькій 
області

В межах
кошторису
виконавців

Налагодження 
ефективної 
роботи Центрів 
обслуговування 
платників

1.10. Проведення аналізу 
впливу змін в

Протягом
2021 -

Г У Д П С у
Вінницькій

в  межах 
кошторису

Проведений 
аналіз стану



законодавстві на 
пракгиїо^ використання 
суб'єктами малого 
бізнесу спрощеної 
системи оподатїо^ання, 
динаміки показників, які 
відображають реальний 
стан застосування 
спрощеної системи 
оподаткування_________

2027
років

області виконавців застосування 
спрощеної 
системи 
оподаткування 
та її впливу на 
розвиток бізнесу

Р озш и
рення 
доступу 
М С П  до 
ф інансових 
ресурсів.

2.1. При підготовці 
проектів місцевих 
бюджетів передбачати 
щорічно у  видатковій 
частині обласного та 
місцевих бюджетів кошти 
на підтримку малого і 
середнього
підприємництва у сумі не 
менше 0,5% доходів 
відповідних бюджетів

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент 
фінансів 
облдержадмініс
трації, органи 
місцевого 
самоврядування

В межах
кошторису
виконавців

Забезпечення
підтримки
розвитку
підприємниц-тва

2.2. Надання на 
коні^рсних засадах 
фінансової підтримки 
суб'єктам малого та 
середнього
підприємництва, в тому 
числі підприємцям- 
початківцям

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент
фінансів
облдержадмініст
рації.
Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації, Вінницька 
обласна Рада

Обласний
бюджет

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Збільшення 
кількості 
суб’єктів малого 
і середнього 
підприємницт-ва

2.3. Запровадження нових 
механізмів фінансової 
підтримки СМП.

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи

Місцеві
бюджети

Створення нових 
робочих місць у 
сфері малого 
бізнесу

л і



2.4. Інформування 
суб’єктів господарювання 
з питань існуючих 
механізмів фінансово- 
кредитної підтримки 
бізнесу на національному 
рівні та іноземних 
кредитних ліній

Протягом
2021 -

2027
років

місцевого
самоврядування
Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, бізнес-
асоціації,
фінансові
установи,
підприємці

В межах
кошторису
виконавців

Підвищення 
рівня фінансової 
культури 
суб’єктів 
господарював- 
ня, забезпечен
ня вільного 
доступу до 
узагальненої 
інформації про 
програми 
кредитування 
бізнесу та їх 
умови__________

Ресурсне та 
інформацій
не забезпе
чення, 
формування 
інфраструк
тури
підтримки
підприємни
цтва

3.1. Створення на базі 
центрів надання 
адміністративних послуг 
інформаційних центрів 
підприємництва________

2021,
2022,
2023
роки

Органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

3.2. Створення та 
підтримка на базі 
існуючих веб-ресурсів 
органів влади окремих 
розділів для 
систематичного 
інформування і 
консультування 
підприємців з актуальних 
питань ведення бізнесу

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи
місцевого
самоврядування

В межах
кошторису
виконавців

Місцеві
бюджети

3.3. Покращення імідио' 
підприємництва та 
заохочення широких 
верств населення до 
розвитку власної справи

Протягом
2021 -

2027
років

Вінницька 
обласна служба 
зайнятості

В межах
кошторису
виконавців

Формування
місцевої
інфраструктури
підтримки
підприємництва
Підвищення
рівня
інформування 
підприємниць
ких структур

Забезпечення 
підтримки 
підприємниць
кої ініціативи 
безробітних, 
збільшення 
кількості СМП

3.4. Організація та 
проведення регіональних

Протягом
2021 -

Департамент
міжнародного

Обласний
бюджет

10 10 10 10 10 20 20 Популяризація
підприємницької



заходів в рамках 
впровадження 
Європейського тижня 
малого і середнього 
підприємництва в Україні

3.5. Організація та 
проведення форумів, 
круглих столів, семінарів, 
тренінгів, майстер-класів, 
конкурсів, конференцій з 
актуальних питань 
ведення бізнесу

3.6. Проведення аналізу
інфраструктури
підтримки
підприємництва з метою 
виявлення існуючих 
недоліків у діяльності та 
їх  спроможності в 
наданні якісних послуг 
суб’єктам малого і 
середнього
підприємництва, у тому 
числі забезпечення 
ефективного 
представництва їх 
інтересів у межах 
державно-приватного 
діалогу
3.7. Створення 
Регіонального центру 
підтримки 
підприємництва та 
розвило' стартапів

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

2021,
2022

2021

співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініст 
рації

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації

Департамент 
міжнародного 
співробітництва 
та регіонального 
розвитку 
облдержадмініс
трації, органи 
місцевого 
самоврядування, 
громадські 
організації

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації____________

Обласний
бюджет

В межах
кошторису
виконавців

Обласний
бюджет

залучені
кошти
МТД

300

2400

300 300 300 300 300 300

діяльності та 
кращих практик 
розвитку власної 
справи

Підвищення
кваліфікаційного
рівня суб’єктів
господарювання
у сфері
управління,
маркетингу,
менеджменту,
права,
оподаткування.
Розширення
діючої
інфраструктури
підприємниц-тва

3.8. Проведення 
інформаційно-навчальних

Протягом
2021 -

Департамент
агропромисловог

В межах 
кошторису

Проведення
заходів



та консультативних 
заходів щодо розвитку 
аграрного бізнесу

2027
років

о розвиті^, 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи 
виконавчої 
влади

виконавців інформаційного
характеру,
поширення
інформаційних
матеріалів,
проведення
семінарів,
консультацій,
засідань за
круглим столом

3.9. Підтримати 
створення та діяльність 
дорадчих служб у 
сільській місцевості

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент 
агропромисловог 
о розвитку, 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи 
виконавчої 
влади

В межах
кошторису
виконавців

Функціонування 
дорадчих служб 
у сільській 
місцевості

Підвищення 
к о н і^ е н т о - 
спромож- 
ності та 
інновацій
ного
потенціалу

4.1. Адаптація
навчальних планів і
програм підготовки
кваліфікованих 
робітників до потреб
малого і середнього
бізнесу

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації, заклади 
проф есійної 
(проф есійно- 
технічної) 
освіти

в  межах 
кошторису 
виконавців

Підготовка 
кваліфікованих 
кадрів для 
малого і 
середнього 
підприємниц-тва

4.2. Формування 
регіонального 
замовлення на підставі 
угод із підприємствами, 
установами, 
організаціями

Протягом
2021 -

2027
років

Департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації, заклади 
проф есійної 
(проф есійно- 
технічної) 
освіти

в  межах 
кошторису 
виконавців

Забезпечення 
кваліфіковани
ми кадрами 
підприємств 
регіону

4.3. Створення умов 
для навчання

Протягом
2021 -

Департамент 
освіти і науки

В межах 
кошторису

Підготовка та 
підвищення



«впродовж життя» на 
базі навчально- 
практичних центрів та 
Центрів досконалості 
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти
4.4.Проведвння навчаль
них заходів для 
зареєстрованих 
безробітних основам 
підприємницької 
діяльності

4.5. Забезпечення 
розвитку академічного 
підприємництва з метою 
налагодження 
ефективної передачі 
наукових здобутків та 
вищої освіти до сфери 
підприємництва. 
Налагодження 
комунікацій між владою, 
науковцями і 
представниками бізнесу, 
які зацікавлені в 
розвиті^ інновацій______
4.6. Сприяння 
розробленню місцевих 
проф ам  розвитку малого 
і середнього 
підприємництва

2027
років

Протягом
2021 -

2027
років

Протягом
2021 -

2027
років

протягом
2021 -

2027
років

облдержадмініст
рації, заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

Вінницька 
обласна служба 
зайнятості

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, навчальні
заклади області,
фомадські
організації
підприємців,
бізнес-асоціацІЇ

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, органи

виконавців

В межах 
кошторису 
виконавців

6  межах 
кошторису 
виконавців

В межах 
кошторису 
виконавців

кваліфікації
робітників
підприємств
малого та
середнього
бізнесу

Проведення
заходів
інформаційного
характеру,
поширення
інформаційних
матеріалів,
проведення
семінарів,
консультацій,
засідань за
круглим столом
Сприяння
створенню
кластерів.
Поширення
успішного
досвіду

Надання
методично-
консультатив-ної
допомоги
органам
місцевого
самоврядуван-ня



4.7. Підвищення 
поінформованості 
суб'єктів малого і 
середнього 
підприємництва про 
переваги екологізації 
підприємницької 
діяльності

4.8. Сприяння 
впровадженню проектів 
направлених на 
підтриміо' та розвиток 
економічного потенціалу 
територіальних громад та 
стимулювання 
підприємницької 
активності

РАЗОМ:

Заступник голови обласної Ради
Директор Департаменту

Протягом
2021 -

2027
років

Протягом
2021 -

2027
років

місцевого
самоврядування

Департамент 
агропромисловог 
о розвило', 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст 
рації, місцеві 
органи 
виконавчої 
влади
Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
облдержадмініст
рації, проекти
міжн^юдної
допомоги,
громадські
організації

В межах 
кошторису 
виконавців

В межах 
кошторису 
виконавців

залучені
кошти
МТД

2980 2980 2990 2990

Проведення
заходів
інформаційного
характеру,
зокрема
поширення
інформаційних
матеріалів

Підтримка та 
розвиток 
підприємниць-кої 
ініціативи на рівні 
територіальних 
громад області, 
проведення 
семінарів, 
консультацій, 
засідань за 
круглим столом, 
поширення 
інформаційних 
матеріалів

М.КРЕМЕНЮК
В.Мережко



Додаток 2.3 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Додаток 2 
до Регіональної програми 

розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки

Показники оцінки ефективності виконання 
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва

на 2021 -  2027 роки

№
з/п

Н азва  показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії П рограм и

Період д ії виконання Програми Всього за період 
дії Програми

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П оказники продукту

1.1 Кількість суб'єктів 
малого і середнього 

підприємництва
одиниць 78687 79081 79476 79873 80272 80402 80532 80663 -

1.2 Кількість зайнятих в 
малому і середньому 

підприємництві
осіб 250000 250500 251000 251500 252000 253000 254000 255000 -

1.3 Кількість суб'єктів 
підприємництва, яким 

планується надати 
фінансову підтримку

осіб ЗО 50 50 50 50 50 50 50 350

1.4 Кількість проведених 
семінарів, тренінгів, 

конкурсів, круглих столів 
для МСП

одиниць 680 750 750 . . . 750 770 770 770 5310

1.5

N

Кількість учасників, які 
прийняли участь у заходах

осіб 8000 8200 8300 Л /Ч  8400 8500 8600 8700 8800 59500

ч/



П оказники ефективності
2.1 Середній обсяг витрат на 

виконання одного заходу 
Програми

Тис грн 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

2.2 Середній обсяг фінансової 
підтримки одному суб'єкту 

підприємництва Тис грн. 46,7
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.3 Частка населення, 
зайнятого в малому та 
середньому 
підприємництві до 
економічно-активного 
населення області

% 34,5 34,6 34,7 34,8 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0

П оказники ЯКОСТІ

3.1 Питома вага надходжень 
до місцевих бюджетів від 

діяльності малого і 
середнього 

підприємництва

% 28,4 28,8 29,0 29,4 29,4 29,4 29,8 30,0
-

3.2 Темп зростання кількості 
заходів програми до 

минулого року
% 108,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

3.3 Темп зростання обсягів 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

суб'єктами малого і 
середнього 

підприємництва

% 11,7 10,0 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 -

Заступник голови обласної Ради

^Сї^иректор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко



Додаток З 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про Програму розвитку туризму 
у Вінницькій області на 2021 - 2027 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та закону України «Про туризм». Стратегії розвитку 
туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої Указом Президента 
України від 16 березня 2017 року №168-р, на виконання Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2021 - 
2027 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним та 
міським радам міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам 
розробити відповідні програми розвитку туризму.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), та постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Директор Департаменту

У

0
В.Мережко



Д одаток 3.1 
д о  ріш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«П ро  затвердж енн я, внесен ня зм ін  та  х ід  
викон анн я обласн и х  програм »

Програма
розвитку туризму у Вінницькій області на 2021 - 2027роки

З і)



Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки (далі -  
Програма) розроблена відповідно до Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, на виконання законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
туризм», «Про курорти», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про 
інноваційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», 
Стратегії розвитку туризму та кфортів на період до 2026 року, схваленої 
Указом Президента України від 16 березня 2017 року №168-р, та інших 
нормативно-правових актів, які регулюють туристично-рекреаційну сферу в 
Україні.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення цілісної 
ефективної системи, направленої на розбудову конкурентоспроможного 
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 
потреби як зовнішнього так і внутрішнього туриста та забезпечення на цій 
основі комплексного розвитку територіальних громад області, їх соціально- 
економічного зростання за умови раціонального використання та збереження 
екологічної рівноваги, історико-культурної спадщини тощо.

Також першочергового вирішення потребує питання ефективного 
використання природних рекреаційних ресурсів. Світова практика доводить, що 
доходи від туризму за }тиови ефективного використання рекреаційного 
потенціалу можуть стати основним джерелом наповнення бюджету територій, а 
на рівні дестинації — підвищити рівень зайнятості населення та забезпечити 
зростання його доходів.

Розробка низки туристично-екскурсійних маршрутів дозволить гармонійно 
поєднати привабливі умови відпочинку і подорожей для повного задоволення 
потреб найвимогливіших туристів.

Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього 
та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 
сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та 
туристично-рекреаційного потенціалів.

Вінниччина туристична с кожним днем набирає оберти щодо подальшого 
розвитку свого потенціалу у даному напрямку діяльності, що дає можливість в 
подальшому генерзгвати значний інтерес як вітчизняних, так і іноземних 
туристів до туристичних цікавинок регіону. Сьогодні найбільш популярними 
видами туризму за метою подорожі на Вінниччині є:

- культурно-пізнавальний;
- лікувально-оздоровчий, рекреаційний;
- сільський зелений туризм;
- подієвий;
- спортивний та активний туризм;
- релігієзнавчий туризм та паломництво.
Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туризму в області дає підстави 

їрджувати, що сьогодні для регіону найбільш поширеними і розвиненими є: 
Культурно-пЬнавальний туризм. Вінницький край має багатий 

(іал для його розвитку, враховуючи історичне перебування регіону в
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складі Литви, потім Польщі, а з кінця XVIII ст. - Росії. Вінниччина в 
переважній більшості має православну культуру, що в різні часи зазнавала 
польського і єврейського впливу. В області на державному обліку перебуває 
велика кількість пам’яток культурної спадщини, які відображають її 
багатовікову історію й культуру: археології (Іллінецький кратер), історії 
(Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера 
«Вервольф»)), пам’ятки містобудування та архітектури (оборонні, культові, 
цивільні) різних епох та стилів, монументального мистецтва, садово-паркового 
мистецтва, а також палаців, замків, музеїв, особняків, адміністративних, 
навчальних та господарських будівель, де зібрані колекції творів мистецтв; 
місця, пов’язані з життям і творчістю видатних діячів історії, науки й культури 
тощо. Серед найбільш відомих - музей-садиба знаменитого хірурга М.І. 
Пирогова та церква-мавзолей, де покоїться його забальзамоване тіло. Цікавими 
туристсько-екскурсійними об'єктами є залишки скельних храмів -  печерний 
храм VI-VII ст. з унікальними рельєфними композиціями і написами в 
розколині скелі над річкою Бушка (с. Буша). Тут збереглися також Вежа, що 
входила в комплекс укріплень XVII ст., і Покровська церква з келіями (1787 р.).

Грандіозний палацово-парковий комплекс XVIII ст., що колись належав 
відомому польському магнатові С.Потоцькому, зробив відомим місто Тульчин. 
У місті збереглись будівлі ХУІІІ-ХІХ ст., серед яких будинок декабристів, 
будинок П. Пестеля, будинок офіцерського зібрання.

На Вінниччині розташовано чимало чудових палацово-паркових 
комплексів ХУІІІ-ХІХ, зокрема, в селах Антопіль, Верхівка, Котюжани,

- Лікувально-оздоровчий тууизм та похідний від нього напрямок 
рекреаційний туризм. Основна особливість цих видів туристичної діяльності 
проявляється в тому, що їх розвиток має не лише економічний ефект, а й 
значною мірою соціальний.

Завдячуючи багатству якісних мінеральних та прісних підземних вод 
Вінниччина відома далеко за своїми межами, як оздоровчий край. Місто-курорт 
державного значення Хмільник відомий своїми радоновими водами далеко за 
межами України та Європи. До складу бальнеологічного курорту входять 8 
санаторно-курортних закладів, що дає змогу щорічно оздоровлювати до 56 
тисяч осіб, а це чималий потенціал для розвитку курортного туризму. Завдяки 
сучасному обладнанню, новітнім методикам, високому професійному рівню 
лікарського корпусу ефективність лікування на курорті Хмільник складає 97%.

В м. Немирів розташовано ДП «Клінічний санаторій «Авангард» - 
багатопрофільний лікз^ально-оздоровчий заклад, із столітньою історією, 
старовинним парком (1787р.) та палацом княгині М. Щербатової (1894-1914 
рр.), що включено до переліку пам’яток у номінації «Перлини Поділля». Заклад 
має власне родовище мінеральної радонової води. Сьогодні ДП «Клінічний 
санаторій «Авангард» ПРаТ «Укрпрофоздоровниця» -  це багатопрофільний 
лікувально-оздоровчий та реабілітаційний заклад цілорічного функціонування з 
надзвичайно багатими та добрими традиціями.

Також в області розвинена галузь надання реабілітаційних і діагностичних 
послуг як у державному, так і приватному секторі медичної галузі.

Лікувальні медичні заклади Вінниччини надають високоякісні медичні та 
доровчі послуги. За рейтинговою оцінкою Асоціації інтервенційних хірургів 

се^ед 43 центрів України область займає 1 місце по кількості операцій



стент)шання коронарних судин. Обласний госпіталь ветеранів війни визначено 
одним із найкращих в Україні.

- Сільський зелений туризм. Перспективним для Вінниччини є розвиток 
сільського зеленого туризму, як форми відпочинку в приватних господарствах 
сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого 
селянського, підсобного або фермерського господарства, природно- 
рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та 
етнографічної спадщини регіону. Динамічне зростання «зелених подорожей» у 
сільську місцевість свідчить про те, що сільський туризм здатний забезпечити 
економічну та демографічну стабільність у сільській місцевості, сприяти 
розвитку малого та середнього бізнесу, вирішенню соціально економічних 
проблем села, стати вагомим чинником перспективного розвитку сільських 
територій, залучити внутрішніх та зовнішніх потенційних туристів до пізнання 
багатої природної та історико-культурної спадщини краю й зростанню 
популярності ідей охорони навколишнього середовища.

На даний час, в області послуги сільського зеленого туризму офіційно 
надають близько ЗО сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, 
сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти 
харчування, цікаве дозвілля. З них 2 садиби мають третю (найвищу) категорію 
системи категоризації сільської нічліжної бази «Українська гостинна садиба» та 
7 садиб мають базову категорію. Водночас, слід відмітити тенденцію до 
підвищення якості послуг, що надаються.

Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський, 
Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Немирівський, Могилів-Подільський, 
Муровано-Куриловецький, Тиврівський, Хмільницький, Чернівецький, 
Шаргородський та Ямпільський райони.

Є садиби, які приваблюють туристів своєю тематикою. Зокрема 
організовують одно та дводенні подорожі верхом на конях, демонструють 
відпочинково-пізнавальні програми з відвідуванням домашнього музею та 
майстернь хлібу, ковальства, гончарства, іграшок-мотанок. Демонстрзчоть 
відвідувачам роботу пасіки, розповідь про оздоровлення бджоло продуктами та 
надають облаштовані місця для рибальства на березі Південного Бугу.

В області діє обласна громадська організація «Вінницький обласний 
осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». 
Основними напрямками діяльності якої є: проведення семінарів та тренінгів з 
розвитку сільського зеленого туризму та розвитку сільських територій для 
сільських голів, селян та спеціалістів по туризму, постійні консультації для 
членів організації щодо впровадження послуги сільського зеленого туризму, 
організація спільної реклами господарів гостинних садиб, організація та 
проведення сільських фестивалів, написання соціальних проектів з розвитку 
сільських територій до українських та міжнародних фондів.

- Подієвий туризм або як його ще називають (еуепі-туризм), присвячений 
^  висвітленню якої-небудь події, є пріоритетним напрямком і стрімко

Г
розвивається в регіоні. Туристи, з якою б метою вони не приїжджали 
(пізнавальною, бізнес, транзит) налаштовані на цікаве проведення часу, нові 
^стрічі та яскраві враження і Вінниччина може запропонувати на вибір 
туристу і такий вид відпочинку.

Так на Вінниччині проведиться низка культурно-мистецьких заходів, що 
вже стали традиційними і користуються попитом у туристів: 2 3



- міжнародні фестивалі: «OPERAFEST TULCHYN» (м. Тульчин), «DJAZZ 
FEST» (m . В інниця), імені П.І. Чайковського та Н,Ф. фон Мекк (смт. Браїлів, м. 
Вінниця, райони області), «Музика в монастирських мурах», «Українська 
витинанка» (м. Могилів-Подільський), всеукраїнські фестивалі: національних 
культур «Всі ми діти твої, Україно!», кобзарського мистецтва ім. В, 
Перепелюка «Струни вічності» (смт Вороновиця Вінницького району, м. 
Вінниця), пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг» (с. Буша 
Ямпільського району), «Батозька битва» (с. Чеивертинівка Тростянецького 
району), «Мамину сорочку пригорну до серця» (с. Клембівка Ямпільського 
району), «Народу вічний оберіг» (с. Білопілля Козятинського району), «Одвічна 
Русава» (с.Стіна Томашпільського району).

Цікавими для туристів є заходи присвячені новим мистецьким проектам та 
створенню маршрутів на базі пам’яток культурної спадщини, а саме:

- Краєзнавчо-мистецький проект «По обидва береги Бугу» (а) Буг- 
культурно-транспортний або річково-туристичний; б) Буг-рекреаційний; в) 
Буг-спортивно-фестивальний; г) Буг кіно- фотографічний; д) Буг -  ріка 
кохання).

- Краєзнавчо-мистецький проект «КІНОТУРИЗМ» (Кінотуризм -  як 
мотиватор подорожей, Кінотуризм як свято, Тематичний кіно туризм, 
фотоконкурс «Поділля в об'єктиві», ретро кінотуризм).

-Культурні маршрути, що об’єднують історичне надбання територіальних 
громад області:

-«Смачна Вінниччина» (фестивалі: борщу в с. Правилівка Оратівського 
району, «Вино і голубці» в Ямпільському районі, «Диво з горнятка» в 
Тульчинській ОТГ, «Картопля по-Уланівські» в с. Уланів Хмільницькього 
району та інші); «Шляхами Леонтовича» (по місцях перебування композитора- 
земляка М. Леонтовича - Немирівський, Тиврівський, Шаргородський, 
Тульчинський, Теплицький райони);

- «Козацькими стежками» (по місцях бойової козацької слави);
- «Спадщина Потоцьких» (по об’єктах сім’ї Потоцьких, розташованих на 

території Вінницької області);
- «Легенди Тіраса і Морахви» (Ямпільський район).
Яскравим прикладом подієвого туризму є лицарський турнір присвячений 

пам’яті Героя Небесної сотні Максима Шимка, що являється середньовічним 
фестивалем, а головним меседжем його проведення є важливість історичної 
реконструкції. Цікавим є фестиваль «БарРокКо», який проходить в історичному 
місті Вінниччини Бар. Місто Бар -  єдине місто, яке створила польська королева 
та італійська принцеса Бона Сфорца за принципом Ідеального міста Леонардо 
да Вінчі. В свою чергу, міжнародний етно- звичаєвої культури фестиваль 
«Живий вогонь», який вже 11 років поспіль проводиться у різних місцях 
області, є справжнім святом купальських звичаїв й традицій, української 
прадавньої та сучасної культури. Цікавими за своїми програмами та виступами 
також є фольк-рок фестиваль «Млиноманія» та міжнародний фестиваль 
«Щедрик».

Драг-рейсинг-шоу на аеродромі у м. Калинівка щороку збирає учасників 
змагань та глядачів з усієї України, а в останні роки все частіше відвідують цей 

хід ще й іноземні туристи.
Крім вище перелічених подієвих заходів привертають увагу туристів:

етнофестифаль родинної пісні «Мамина піч», національно-патріотичний
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фестиваль козацької традиційної культури «Батозька битва» та багато 
подібних, що вже мають статус традиційних.

Щороку, традиційно в середині травня, у м. Вінниця відзначається День 
Європи, в якому приймають здасть поважні закордонні гості з міст-побратимів 
та партнерів з міжнародних організацій, а також з’їжджаються туристи з усієї 
України. Центр міста перетворюється на пішохідну зону з цікавими 
інтерактивними, мистецькими та арт-майданчиками. Вінничани та гості мають 
можливість взяти участь у майстер-класах та концертних програмах, відвідати 
тематичні локації, які щороку змінюються.

- Активний та спортивний туризм. Все більшої популярності набуває 
активний туризм. В регіоні досить успішно розвиваються такі види активного 
відпочинку як: велосипедний, кінний та водний. Особливо цікавим активним 
відпочинком на Вінниччині є рафтинг -  сплав на спеціальних надувних човнах 
річками Згар та Південний Буг, де проводяться екстрим-марафони.

Поряд з цим, у селі Нагоряни Могилів-Подільського району відкрито 
музейний комплекс «Етноісторичний флай-парк». Він розповідає про історію 
села з його неповторними печерами, ландшафтами та мегалітичною 
доісторичною спорудою, яку вважають «дідусем» відомого Стоунхенджу, 
Також музей представляє багатий літопис зародження і розвитку 
повітроплавання-парапланеризму на Дністровських схилах. Заклад діє як філіал 
музею етнографії і народного мистецтва імені М. Руденко, що розташований у 
м. Могилеві-Подільському. Флай-парк займається туристичним розвитком 
громади і об’єднує парапланеристів, які традиційно збираються в с. Нагоряни з 
усієї України, щоб взяти участь у змаганнях з повітроплавання «Крила 
Дністра».

Крім того, у Вінницькому авіаційно-спортивному клубі «Сутиски» 
проводяться, як стрибки з парашутом для початківців, так і професійне 
навчання парашутному спорту, а також здійснюються польоти та навчання на 
літаках й планерах.

В свою чергу, у кінно-спортивному клубі «Вінниччина» та «Махікоп», що 
знаходяться поблизу м. Вінниці можна насолодитись гарною природою, 
покататись верхи і навіть опанувати кінний спорт «з нуля» та випробувати себе 
у різноманітних змаганнях.

- Релігійний туризм. Даний вид туризму має особливе значення для 
розвитку внутрішнього туризму в області, оскільки викликає великий інтерес з 
боку не лише віруючих, а й інших верств населення та виконує ряд важливих 
функцій, серед яких пізнавальна, естетична й виховна.

Найбільш важливими об’єктами при розробці туристично-екскурсійних 
маршрутів на території регіону є численні монастирі І храми, де зберігаються 
реліквії та чудотворні ікони. Цінність цих об’єктів визначається не лише їх 
місцезнаходженням, а й мистецьким рівнем. Це стосується як архітектури, так і 
живописних та скульптурних робіт на біблійні сюжети. Тривале співіснування 
різних конфесій залишило на Вінниччині три основні види сакральних споруд -  
православні, католицькі та юдейські.

Так, в регіоні маємо єзуїтський та домініканський (пізніше перероблений 
на православний собор), а також Преображенський та Благовіщенський 
монастирі, Свято-Миколаївська церква, один із найстаріших храмів області -  
Покровська церква в селі Лозовій та костел капуцинів. Змінював конфесійну 
приналежність і Троїцький монастир, що у селищі Браїлів. Побудований як



монастир тринітаріїв, на початку XIX ст. він перейшов до рук православної 
громади. Є у Браїлові і католицький костел, що носить таку саму назву. 
Унікальним скельним монастирем, розташованим у гротах над Дністром, 
відоме село Лядова. У селі Голинчинці Шаргородського району існує унікальна 
Долина хрестів (Йосафатова долина), яка щорічно приймає величезну кількість 
паломників. Знаменитий бальнеологічний курорт Хмільник має також і 
архітектурні принади - костел Усікновення, вежу колишньої мечеті та 
збудований в різних стилях епох палац. Велику кількість сакральних споруд, 
що належать різним конфесіям, мають міста Шаргород, а також Бар та Могилів- 
Подільський.

Релігійний туризм перетворився на важливу складову сучасної індустрії 
регіонального туризму, а кількість туристів, що здійснюють паломництво до 
духовних святинь відчутно збільшилось. Собори, костьоли та церкви, культові 
музеї і духовні центри -  це туристичні об’єкти, популярність яких постійно 
зростає. На ринку туристичних послуг з’явились фірми, що спеціалізуються на 
організації релігієзнавчих паломницьких турів.

В області є всі передумови для успішного розвитку туристичної галузі, 
зокрема на державному обліку перебуває 4330 пам’яток культурної спадщини: 
1739 -  археології, 1897 -  історії, 548 -  містобудування та архітектури, 98 -  
монументального мистецтва, 47 -  садово-паркового мистецтва, 1 -  ландшафтна.

Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності за 
останні роки свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі, зокрема, сума 
податків та зборів сплачених до місцевих бюджетів суб’єктами господарювання 
у яких основний вид діяльності «Діяльність туристичних агентств, туристичних 
операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність» в 
2019 році становила 5,6 млн грн та збільшилась в 2,3 рази у порівнянні з 2016 
роком (Рис. 1).

Б9Ь8.Б

4258,9

1829

2016

2945,3

2017 2018 2019

Рис. 1. Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів суб’єктами 
сподарювання (фізичні та юридичні особи) за 2016-2019 роки (тис.грн.)

При цьому, сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного 
збору за 2019 рік становила 2,6 млн грн, що в 7,4 рази більше ніж в 2016 році



(однією з причин зростання є зміни в законодавсті в частині адміністрування 
даного податку) (Рис. 2).

2593 . ?

310,4

2016

394.7

2017

483,8

2018 2019

Рис. 2. Туристичний збір за 2016-2019 роки, тис.грн.

Найбільш популярними видами туризму на Вінниччині є: культурно- 
пізнавальний, рекреаційний та подієвий (Рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл видів туризму у Вінницькій області

Одним із факторів найбільш вагомої частки культурно-пізнавального 
туризму на Вінниччині є наявність значної кількості об’ктів культурної 
спадщини та фонтану «КозЬеп».

^лід відмітити, стабільне зростання відвідувачів музеїв, так в 2016 році їх 
було І 10,1 тис осіб, натомість в 2019 -  902 тис.осіб (+7,4%) (Рис. 4).
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Рис. 4. Відвідування музеїв за 2016-2019 роки, осіб

Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку 
туристичного потенціалу області виявлені на основі SWOT-aнaлiзy.

Характеристика сильних та слабких сторін регіону, зовнішніх 
можливостей та загроз для його розвитку представлена у таблиці 1.

Таблиця 1.
SWOT-aнaлiз туристичного потенціалу Вінницької області

Сильні сторони Слабкі сторони

\

Сприятливе транспортно-географічне 
положення та висока транзитивність 
території;
багата історико-культурна спадщина 
регіону;
високий потенціал розвитку 
рекреаційних послуг. Наявність 
родовищ радонової мінеральної води, 
міста-курорту державного значення -  
Хмільника та м. Немирів; 
наявність природно-заповідного 
фонду
надання високоякісних медичних та 
оздоровчих послуг;
в області помірно напружений 
екологічний стан;
лідерство регіону у аграрному секторі 
та переробці сільськогосподарської 
продукції;
розвинена інфраструктура із 
підтримки бізнесу та залучення 
інвестицій; в тому числі й у 
туристичну сферу;
активне позиціювання регіону в сфері 
міжнародного міжрегіонального та 
траснкордонного співробітництва; 
розвинена сфера їнформаційно- 
комунікаційних технологій (ІКТ);

недосконалість транспортного
забезпечення населення та дорожньої 
інфраструктури;
незадовільний стан багатьох об’єктів 
історико-культурної спадщини; 
низький рівень інформаційного
супроводження туристичної
діяльності;
недостатня облаштованість

рекреаційних територій та 
інфраструктури туристичної галузі; 
недостатня кількість нових 
«туристичних магнітів»; 
низький рівень запровадження
інновацій на підприємствах та
розвиток інноваційної інфраструктури 
і взаємодії місцевих бізнес-асоціацій з 
органами влади, закладами освіти та 
науки;
недостатньо реалізований потенціал 
залучення інвестицій за всіма 
джерелами фінансування; 
наявні територіальні диспропорції 
щодо заселення території; 
погіршення демографічних
показників.
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високии потенціал надання якісних 
освітніх послуг.________________________
Можливості Загрози

- реалізація на території області держав
них ініціатив -  інфраструктурних проектів;

- активізація транскордонного та 
міжрегіонального співробітництва;

- реформування медичної галузі та 
фінансової автономізації медичних 
установ;

- активний розвиток «креативної 
економіки»;

- підвищення фінансової спроможності 
громад;

- зростання інвестиційної
привабливості країни, підвищення 
можливостей для залучення 
інвестиційних ресурсів;
розвиток інформаційних технологій; 
розвиток локального та місцевого 
туризму, у зв’язку з можливими 
обмеженнями подорожувати в інші 

 країни.____________________________

- наростання світової економічної кризи;
- міграція населення у більш

урбанізовані населені пункти та 
закордон;

- зменшення інвестиційної привабливості
в країні;

- загроза втрати базової мережі закладів
культури, освіти та медицини;

- недосконалість нормативно-правової
бази та системи правового 
регулювання у сфері розвитку
туризму;

- наявність карантинних заборон,
запроваджених державою через 
пандемію вірусу С0УГО-19;

- погіршення умов фінансування і
кредитування, наявність правових
ризиків, пов'язаних із реалізацією 
інвестиційних проектів;

- подальше погіршення інфраструктури.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована
Програма.

Туризм - найбільша в світі галузь економіки за кількістю робочих місць 
для малого і середнього бізнесу, який тісно пов'язаний з 54 галузями економіки. 
Одне робоче місце в туризмі створює чотири в суміжних галузях. Вже зараз 
більше 70% світового ВВП - це сфера послуг. До 2030 року кожен десятий 
працюватиме в туризмі.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН туристичний внесок у 
світову економіку оцінюється в 10% світового валового внутрішнього 
продукту. На долю міжнародного туризму (подорожі та пасажирські 
перевезення) припадає 30% світового експорту послуг і 7% від загального 
обсягу експорту товарів і послуг. Туризм надає робочі місця кожній 
одинадцятій людині у світі.

Туристична галузь повинна розвиватись більш ефективно, що дозволить 
створити тисячі робочих місць та надати пот)^ний поштовх розвитку культури, 
мистецтв, спорту, соціальної інфраструктури в громадах.

Туристичні послзти в області у 2019 році надавали 24 ліцензовані 
підприємства (туроператорів) та близько 65 туристичних агентів. Дохід від 
надання туристичних послуг у 2019 році в порівнянні з 2016 роком збільшився 
на 76,7% і становить 24,7 млн грн. Суб’єктами туристичної діяльності області 
за цей період реалізовано 17,8 тис. туристичних путівок на суму 564,69 млн грн. 

Кількість туристів -  громадян, обслугованих суб’єктами туристичної 
іяльності області становить 36,7 тис. осіб. Метою поїздки цих туристів були 

дозвілля та відпочинок, за виключенням 90 осіб, які приймали здасть у 
спортивних змаганнях (спортивний туризм). Найбільшою популярністю серед
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громадян області в останні роки користуються: Єгипет, Туреччина, Болгарія, 
Польща, Греція та ОАЕ.

Така значна кількість виїзних туристів дає можливість для розвитку 
повітряного сполучення. В період з 2016 по 2018 рік кількість пасажирів 
обслугованих КП «Аеропорт Вінниця» збільшилась більше ніж вдвічі (з ЗО тис. 
осіб до 60,9 тис. осіб). У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт 
послугами КП «Аеропорт Вінниця» скористались 40 тис. осіб. При цьому 
кількість рейсів за період 2016-2020 років зросла в 2,3 рази (з 528 до 1344), а в 
2019 році становила - 877. Даний аеропорт завдяки вдалому розташуванню має 
значний потенціал, який на даний час не використовується в повному обсязі.

Слід відмітити зростання кількості виїзних туристів за кордон, які 
скористалися туристичними путівками. Це пов’язано не лише з рівнем сервісу, 
який пропонується в інших країнах, але й з тим, що діяльність суб’єктів 
господарювання орієнтована на виїзний туризм, який приносить значно вищі 
доходи ніж в’їзний. Тому туристичному бізнесу слід більш активно приймати 
участь у створенні спільно з громадами конкурентоспроможних туристичних 
продуктів в нашому регіоні.

Незважаючи на певні здобутки та можливості області в процесі розвитку 
туристичної сфери, існують суттєві проблеми та виклики, які стримують 
розвиток галузі, зокрема:

1 .Недостатній розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та 
індустрії гостинності області (відсутність нових «туристичних магнітів» на 
кшталт світло-музичного фонтану, незадовільний стан багатьох об’єктів 
історико-культурної спадщини, доріг та під’їзних шляхів до об’єктів 
туристичної відвідуваності, недостатність туристично-інформаційних знаків 
вздовж основних автомобільних шляхів; недостатня кількість місць 
короткочасного відпочинку вздовж основних автомобільних шляхів; 
відсутність сан-вузлів (біотуалетів), відсзггність закладів розміщення для 
туристів різних стандартів (готелів, мотелів, кемпінгів), відсутність сучасних 
зон відпочинку та неналежний стан санітарних пунктів біля туристичних 
об’єктів та на території природних парків, недостатня кількість туристично- 
інформаційних центрів та велосипедних доріжок, неналежний стан 
туристичних маршрутів (відсутність знакування та маркування, фотозон; брак 
обладнаних місць короткочасного відпочинку), низька зацікавленість громад в 
розвитку туристичної інфраструктури на території області; низька 
зацікавленість бізнесу в інвестування через невпевненість у відповідних 
дивідендах.

2.Недостатній рівень обслуговування та якість надання туристичних 
послуг (недостатній рівень застосування креативних атракцій та індустрій на 
туристичних об’єктах, низька зацікавленість туристичних підприємств (до 
початку пандемії) у розвитку локального туризму, орієнтація їх на зовнішній 
ринок; низька консолідація всіх учасників ринку туристичних послуг, 
нерозвинений менеджмент надання послуг, недостатній рівень підготовки 
фахівців індустрії гостинності та туристичного супроводу, відсутня 
централізована робота з підвищення науково-методичного рівня екскурсійних 

одів та професійної майстерності екскурсоводів (гідів), відсутність програм 
розвитку туризму та відповідного фінансування на заходи у районних, міських 
бюджетах та громадах. ^



3.Недостатнє маркетингове просування туристичного продукту на 
українському та міжнародному туристичних ринках, а саме: недостатня 
промоція щодо можливостей, потенціалу області серед іноземних партнерів, 
відсутність зразків новітніх туристичних інформаційних продуктів мобільних 
додатків до смартфонів і планшетів «Вінниччина для туристів», низька 
присутність інформації про регіон у контенті Інформаційного простору, 
нерозуміння громад та потенційних надавачів туристичних послуг (майстрів 
народних ремесл, крафтових виробників традиційних продуктів) у туристичній 
диверсифікації власної справи, недостатній рівень просвітницької діяльності та 
науково-освітнього забезпечення сталого розвитку галузі туризму та діяльності 
курортів, відсутня с)^асна методологія статистичного моніторингу в галузі 
туризму; не проводяться експертний аналіз зовнішнього середовища, ресурсів, 
сегментів ринку та соціологічні дослідження ринку туристичних послуг 
Вінниччини, відсутність брендування територій.

4.Відсутність сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму 
(недостатній рівень підтримки проектів, ініціатив та стартапів громадських 
організацій та інших туристичних об’єднань для подальшого розвитку галузі 
туризму та курортів, недостатній рівень фінансування заходів, спрямованих на 
розвиток галузі туризму та курортів, з місцевих бюджетів та низький рівень 
інвестиційних внесків у тзфистичну сферу, нерозуміння сільських жителів у 
можливостях агро та зеленого туризму).

3. Мета Програми

Основною метою прийняття та реалізації Програми розвитку туризму 
Вінницької області на 2021-2027 роки є створення цілісної ефективної системи, 
направленої на розбудову конкурентоспроможного туристичного продукту та 
забезпечення на цій основі комплексного розвитку територіальних громад 
області, їх соціально-економічного зростання за умови раціонального 
використання та збереження екологічної рівноваги, історико-культурної 
спадщини, рекреаційних ресурсів тощо. Ефективне використання туристично- 
рекреаційного потенціалу області може стати одним з основних джерел 
наповнення бюджетів територій, підвищення рівня зайнятості населення та 
забезпечення зростання його доходів. Крім того, розробка низки туристично- 
екскурсійних маршрутів дозволить гармонійно поєднати привабливі умови 
відпочинку і подорожей для повного задоволення потреб найвимогливіших 
туристів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та 
V етапи виконання Програми

V Проблемні питання в сфері туризму необхідно вирішувати комплексно із 
Застосуванням системних рішень на довгострокову перспективу, враховуючи 

майбутні реформи в державі та кон’юнктуру на туристичному ринку.
\ \  На сьогодні відбувається переорієнтація туристичного ринку, зростає

И попит на внутрішній туризм через наслідки пандемії спричиненої СОУІП-19. В 
цей час необхідно комплексно розвивати території, при цьому створюючи 
якісний локальний туристичний продукт. Але без спільних зусиль громад, 
бізнесу та влади досягти цього неможливо. б у



Тому, Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної 
політики у сфері розвитку туристичного потенціалу області, який створить 
умови для консолідації та виконання практичних заходів всіма учасниками 
туристичного ринку.

Перевагами цього шляху розвитку є забезпечення збереження та 
раціонального використання туристичних ресурсів області, зростання кількості 
робочих місць, формування позитивного туристичного іміджу регіону, 
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, висока економічна, соціальна 
й екологічна ефективність.

Можливими напрямками розвитку туризму Вінниччини можуть 
стати:

І. Ліловий туризм, сучасний туризм із діловою метою 
розцінюється найбільш перспективним видом туризму через свою 
позасезонність, можливість планування, орієнтацію на клієнта з 
високим рівнем доходу.

2) Сприятливі умови має Вінниччина для розвитку пригодницького 
туризму та екстремальних видів екотуризму. що об'єднує всі подорожі, 
пов'язані з активними способами пересування та відпочинку на природі, які 
мають на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення туристом 
фізичної форми та досягнення спортивних результатів. До них можна віднести 
такі види туризму, як: рафтинг; спелеотуризм; пішохідний туризм; водний; 
кінний туризм; маунтинбайк; парапланеризм.

3) Рибальський та мисливський (єгерський) туризм. Область має 
вагомий ресурсний потенціал для розвитку зазначених видів туризму через 
багату флору та фауиу, лісостепову місцевість та велику кількість відкритих 
водойм (річки, ставки, озера тощо). Крім того в лісах зосереджена значна 
кількість грибів, ягід, різноманітних лікарських рослин, збирання яких може 
виступати однією з цілей туристичної діяльності, в  області функціонують 
мисливські господарства із значними площами (більше 50 тис. га) мисливських 
угідь (Вінницький, Гайсинський райони) та риболовні бази.

4) Соціальний туризм. Напрямок туристичного бізнесу, клієнтами якого є 
громадяни, які мають соціальні пільги (пенсіонери, студенти, люди з 
обмеженими властивостями, малозабезпечені багатодітні сім'ї). Цікава ідея для 
розвитку внутрішнього туризму в регіоні. Це може бути щотижнева рекреація, 
де основні зусилля мають бути спрямовані на тури вихідного дня із центром 
(початком та закінченням маршруту) у м. Вінниця та тури з районних центрів 
до міста та/або організація екскурсій в довколишні міста, а можливо навіть 
всередині окремого міста. Соціальний туризм є дієвим механізмом залучення 
населення регіону до туристичного споживання, завдяки чому вдосконалюється 
його привабливість для зовнішніх ринків.

5) Гастрономічний (кулінарний) туризм може стати ще однією 
складовою привабливості Вінниччини з огляду на етнографічно-івентивні 
ресурси нашого регіону. Гастрономічний туризм як різновид туризму 
пов'язаний з ознайомленням із виробництвом, технологією приготування та 
дегустацією національних страв і напоїв, а також з кулінарними традиціями



регіону. Слід зазначити, що практично будь-який регіон має потенціал для 
розвитку у себе кулінарного туризму і Вінниччина зокрема, адже може 
запропонувати неповторну місцеву кухню та традиції гостинності. Наприклад, 
тиманівська каша, на честь якої проводять фестиваль в Тульчинській ОТГ або, 
відома далеко за межами України, картопля по-уланівськи, рецепт якої 
винайшли в селі Уланів на Вінниччині і якій планується надати статус об’єкта 
нематеріальної культурної спадщини.

Кулінарія налічує притаманні також для інших регіонів України 
різноманітні страви. Розповсюджено виноробство у південних районах 
Вінниччини.

Крім того, Вінницький край відомий також любителям солодощів, 
завдячуючи брендам «Рошен», «Вацаю>, «Солодка мрія», «Вінницька цукерка» 
які можуть запропонувати туристам відвідування своїх виробництв та 
дегустацію шоколаду й тістечок.

Специфіка кулінарного туризму включає в себе не сезонний характер 
відпочинку і він, тою чи іншою мірою, є складовим елементом всіх турів, але, 
на відміну від інших видів туризму, ознайомлення з місцевою кухнею стає 
головною метою кулінарної подорожі, а просування місцевих господарств і 
виробників продовольчих товарів -  невід’ємна складова будь-якого 
кулінарного туру.

Перші кроки в напрямку розвитку гастротуризму закладено. Так, в області 
діє проект «Гастрогід Вінниччини», основною метою якого є активізація 
місцевого гастрономічного середовища, вивчення особливостей подільської 
кухні, запровадження смачних туристичних маршрутів та популяризація 
подільської кухні серед гостей міста.

Розвиток туристичної сфери повинен забезпечуватись модернізацією та 
створенням на території області сучасної туристичної інформаційно- 
навігаційної системи (знакування і маркування туристичних маршрутів, 
встановлення інформаційних дорожніх знаків за європейськими стандартами, 
створення туристично-інформаційних центрів, облаштування відпочинкових, 
фото і сервісних зон на туристично привабливих об’єктах). Це дозволить 
підвищити рівень поінформованості громадян України та іноземних гостей про 
привабливі туристичні атракції Вінниччини та збільшить туристичні потоки.

Формування нових туристичних продуктів на основі нових туристичних 
дестинацій та креативних індустрій підвищить конкурентоспроможність 
регіонального туристичного продукту.

Індустрія гостинності потребує фахівців з новітніми підходами, які 
розуміють запити споживачів та здатні працювати на високому рівні. 
Підвищення рівня професіоналізму кадрів це важливий чинник створення 
конкурентоспроможного ринку якісних туристичних послуг у регіоні. 
Створення системи підготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів 
області (організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного 
супроводу, гідів-перекладачів, власників агро та сільських зелених садиб, 
працівників готельно-ресторанного та курортно-рекреаційного комплексу 
тощо) підвищить рівень сервісу та якості надання туристичних послуг, що 
сприятиме збільшенню кількості туристів.

Наразі ключовим питанням у виборі подорожей туристів є їхня безпека, 
тому необхідно створити відповідні умови та забезпечити виконання
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превентивних заходів всіма відповідальними державними органами, сл)^бами 
та бізнесом.

Маркетинг передбачає брендування територій та активне просування 
регіонального туристичного продукту для формування сталого позитивного 
іміджу серед потенційних туристів. Промоція туристичного потенціалу області 
повинна бути диверсифікована для певної цільової аудиторії. Проведення 
рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ, туристичних компаній 
України та з-за кордону, просування Вінниччини як туристично привабливого 
регіону через канали поширення інформації та продажів і створення якісного 
мультимедійного контенту мають на меті формування позитивного 
туристичного іміджу області, розширення географії туристичних потоків, 
збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів.

Консолідація та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, наукових 
закладів, залучення громадськості дасть змогу забезпечити сталий розвиток 
сфери туризму у Вінницькій області.

Головними шляхами досягнення мети Програми є:
- розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг;

формування конкурентоспроможних туристичних кластерів у 
туристичній сфері області, шляхом об’єднання зусиль усіх зацікавлених 
«гравців» на даному ринку послуг;

- посилення ролі лікувального та відновлювального туризму на основі 
покращення та розширення послуг у спа- та лікувальну інфраструктуру 
існуючої мережі санітарно-курортних закладів області;

- налагодження співпраці з територіальними громадами області в напрямку 
спільної діяльності щодо розвитку інфраструктури рекреаційних територій, 
розвитку «зеленого туризму», подієвого туризму тощо;

- створення, маркування, каталогізація нових маршрутів та туристичних 
атракцій;

- формування нових напрямків розвитку туризму в області, зокрема: 
діловий, пригодницький, екотуризм, рибальський, мисливський, соціальний, 
гастрономічний, сімейний та шкільний;

- формування дієвого механізму реалізації державно-приватного 
партнерства у сфері туризму та рекреації;

залучення додаткових ресурсів на розбудову туристичної 
інфраструктури, створення нових дестинацій, проведення дієвих заходів 
(фестивалів, форумів, ярмарків тощо), збереження пам’яток архітектури тощо, 
шляхом написання грантових проектів та підтримки міжнародної технічної 
допомоги;

- розробка регіональних проектів залучення інвестицій у сферу туризму у 
відповідності цілям Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року;

- забезпечення підвищення рівня безпеки туристів;
- забезпечення доступності туристичних послуг для осіб з інвалідністю, у 

тому числі з вадами зору, слуху і порушеннями опорно-рухового апарату, та 
інших, пов’язаних з інвалідністю груп населення;
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- співпраця з навчальними закладами щодо удосконалення існуючої 
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери 
туризму;

- створення високоякісного контенту про область та ЇЇ туристичні 
можливості з подальшим просування через сучасні канали комунікацій на 
національному та міжнародному туристичних ринках;

- використання соціологічних та маркетингових досліджень для отримання 
об’єктивної статистичної інформації у сфері туризму;

- популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та 
фестивальну діяльність;

- організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед 
учнівської молоді та населення;

- впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних 
програм для певної цільової категорії;

- розробка та просування туристичного бренду Вінниччини.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо 
формування конкурентоспроможного іуристичного та рекреаційного продукту, 
розвитку кадрового потенціалу сфери туризму, формування позитивного іміджу 
області, розвитку міжнародного співробітництва, транскордонного партнерства, 
розбудови туристичної інфраструктури.

Програма є довгостроковою та буде виконуватися щорічно (поетапно) у 
2021-2027 роках.

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 
послідовної реалізації протягом зазначеного періоду заходів, спрямованих на 
розвиток туристичної сфери Вінницької області у 2021 - 2027 роках.

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання 
здійснюватиметься за необхідністю.

V. Завдання Програми та результативні показники

З метою створення умов для розвитку якісного туристичного продукту, 
здатного максимально задовольнити потреби населення області, забезпечити 
комплексний розвиток туристичної сфери програма передбачає виконання 
наступних завдань:

- розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та супутніх 
послуг для підвищення конкурентоздатності медичного та інших видів 
туризму;

-формування позитивного іміджу регіону як місця надання якісних 
туристичних послуг (оздоровчих, лікувальних та інших);

-збільшення кількості туристів і екскурсантів;
- створення сучасних туристичних продуктів;
-зростання обсягів туристичних послзт і надходжень до бюджетів 

всіх рівнів;
-зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях 

економіки;
- підвищення професійного рівня працівників туристично- 

рекреаційної сфери;



-розвиток передумов для залучення внутрішніх та іноземних 
інвестицій;

- активізація міжнародного співробітництва;
- реалізація проектів у сфері туризму і курортів;
- промоція туристичного потенціалу регіону.

Реалізація заходів Програми дасть змогу розвинути існуючу туристичну 
інфраструктуру Вінницької області, забезпечити комплексний розвиток 
туристичної галузі та сприятиме диверсифікації регіонального туристичного 
продукту, підвищенню якості послуг, залученню інвестицій у туристичну 
галузь області.

Очікуваними результатами програми є:
- збільшення обсягів реалізації туристичних та супутніх послуг;
- збільшення потоку туристів в область до 2 млн. осіб в рік;
- збільшення інвестицій в туристично-рекреаційну галузь області;
-збільшення кількості робочих місць, створених у туристично-рекреаційній

галузі та суміжних сферах діяльності;
-збільшення кількості місць у закладах розміщення в області;
- зростання обсягів платежів надходжень до бюджетів всіх рівнів;
- збільшення обсягів туристичного збору до З млн. грн. в рік;
- соціально-економічний розвиток місцевих громад;
- збільшення кількості проведених (підтриманих) заходів з розвитку 

туризму.
Показники ефективності визначаються по кожному заходу програми, як 

співвідношення об’ємів фінансування до кількості або обсягів досягнення 
продукту, відповідно до Додатку 4 Програми.

VI. Напрями діяльності і заходи Програми.

Досягнення головної мети здійснюватиметься шляхом реалізації заходів 
Програми за такими напрямами:

1. Розвиток туристично-інформаційної інфраструктури та Індустрії 
гостинності області (створення комфортного та безпечного середовища для 
внутрішніх і зовнішніх туристів).

2. Формування конкурентоспроможного регіонального туристичного 
продукту та підвищення якості послуг (створення якісного туристичного 
продукту, нових туристичних дестинацій, відтворення народних традицій та 
ремесел, розроблення нових туристичних маршрутів).

3. Маркетингове просування туристичного продукту на українському та 
міжнародному туристичних ринках (забезпечення рекламно-інформаційної 
підтримки щодо розвитку туристичної сфери області).

4. Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму 
ективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної 

спадщини та забезпечення їх збереження і відтворення, розвиток агро та 
сільського зеленого туризму).

Напрями діяльності Програми реалізовуватимуться через здійснення 
конкретних заходів. Перелік заходів Програми з визначенням строків



виконання, виконавців, очікуваних результатів, обсягів і джерел фінансування 
наведено у Додатку 3.

VII, Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок 
та в межах коштів обласного бюджету та можливостей місцевих бюджетів, із 
залученням коштів суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських 
організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, 
інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
До виконання програми передбачено зал)^ення потенціалу вищих навчальних 
закладів регіону.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на 
виконання програми, визначається Департамент міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання 
Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених 
органам виконавчої влади на відповідний рік.

Виконання Програми передбачається здійснити у період з 2021 року по 
2027 рік.

Обсяги та джерела фінансування Програми деталізовані у Додатку 2.
Обсяг фінансування вказано в цінах 2020 року. У разі потреби, у 

наступних роках обсяг фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.
Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюватиметься в 

порядку, встановленому чинним законодавством.

VIII. Система управління та контролю за ходом виконання заходів
Програми

Відповідальність за виконання Програми несе Вінницька обласна державна 
адміністрація, яка щороку звітує перед Вінницькою обласною Радою про 
результати виконання Програми.

Координація виконання Програми покладається на Департамент 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Контроль за дотриманням принципу колегіальності, компетентності та 
прозорості організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, за 
ходом її виконання здійснює постійна комісія Вінницької обласної Ради з 
питань освіти, культури, сімї та молоді, сп̂ гфУу І т}физму, духовності та 
історичної спадщини.

Заступник голови обласної Ради —МЖРЕМЕНЮК

Директор Департаменту V В.Мережко
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Д одаток 3.2 
до р іш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання в ід  від 24  вересня 2020 року

«П ро затвердж ення, внесення зм ін та  
х ід  виконання обласних програм» 

Д одаток 1 
до П рограм и розвитку туризму 

у  В інницькій  області 
н а  2021 -2 0 2 7  роки

Загальна характеристика Програми розвитку туризму у Вінницькій
області на 2021-2027 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми

Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу про 
розроблення програми

-

3. Розробник програми Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації

4. Співрозробники
програми -

5. Відповідальний 
виконавець програми

Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації

6. Учасники програми Вінницька обласна Асоціація органів місцевого 
самоврядування; Департаменти облдержадміністрації: 
фінансів; з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними органами; 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; Управління облдержадміністрації: 
культури і мистецтв; містобудування та архітектури; 
Національна поліція у Вінницькій області; Управління 
ДСНС у Вінницькій області; вищі навчальні заклади; 
ВОКЛСП «Віноблагроліс»; Сл)^ба автомобільних 
доріг у Вінницькій області; туроператори та турагенти; 
громадські організації; районні, сільські та селищні 
ради, міські ради міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади.

7. Термін реалізації 
програми 2021-2027 роки

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних д ля 
реалізації програми, 
всього у тому числі:

14 930,0 тис.грн

8.1. Коштів обласного 
бюджету 14 930,0 ■^с.^н 1

Заступник голови обласної Раі
Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК
В.Мережко
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Додаток 3.3 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм» 

Додаток 2 
до Програми розвитку туризму 

у Вінницькій області на 2021 - 2027 роки

Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму у Вінницькій області на 
2021-2027 роки

тис.грн

О бсяг кош тів,
ЯКІ

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

Етапи виконання програми
Усього 

витрат на 
виконання 
програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 
числі: 2 210,0 2 055,0 2 110,0 2 085,0 2 130,0 2 120,0 2 220,0 14 930,0
обласний
бюджет 2 210,0 2 055,0 2 110,0 2 085,0 2 130,0 2 120,0 2 220,0 14 930,0

Заступник голови обласної Ради .КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту

Лі

У
В.Мережко



Д одаток 3.4 
до ріш ення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

« п р о  затвердження, внесення зм ін та  хід 
виконання обласних програм»

Д одаток З 
до Програми розвитку туризму 

у  В інницькій області на 2021 - 2027 роки

Заходи Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки

№ з/
п

Н азва
напрям у

діяльності
(пріоритетні

завдан ня)

П ерелік  заходів 
програми

С тр о к
вико
нання
заходу

В иконавці

сеа
8 В
2  § о. >>

О рієнтовні обсяги ф інансування (вартість) 
(тис. гривень)

О чікуваний результат
сцесц

пгчогч
ГОГЧогч гч

югчогч
гчогч

гчогч

£9
л
V
со

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Р озви ток туристично-інф орм аційної інф раструктури та  індустрії гостинності області

1. Р озви ток 1. Розроблення та 2021- Об’єднані територіальні 100 100 100 100 100 100 100 700 Підвищення
туристично- встановлення 2027 громади. привабливості області як
інф орм аційної інформаційних роки райдержадміністрації, туристичного регіону,
інф раструк вказівників за міські ради міст поліпшення якості
тури  та маршрутами руху обласного значення, н4> туристичних послуг.

індустрії туристів, двомовних сільські та селищні ради. 8 збільшення туристичних

ГОСТИ н н ості дорожніх інформаційних громадські об’єднання. потоків на територію■ ш щш ааді̂  в в
області

знаків за європейськими Служба автомобільних « області через
стандартами до доріг у Вінницькій у покращення системи
туристично привабливих області, Департамент § дорожнього сполучення.
об’єктів міжнародного о Встановлення

співробітництва та туристичних дорожніх
регіонального розвитку знаків 5.53 «Покажчик
облдержадміністрації напрямку до визначного

місця»
2. Забезпечення 2021- Об’єднані територіальні Фінайсування за рахунок місцевих бюджетів Покращення туристичної
інформаційного 2027 громади, інфраструктури за
облаштування об’єктів роки райдержадміністрації, Л і рахунок промаркованих
природно-заповідного міські ради міст туристичних маршрутів.



фонду, історико- 
культурної спадшини, 
музейних закладів, 
заповідника «Буша» 
(встановлення стендів, 
вказівників, картосхем 
тощо)

З.Проектування та 
облаштування на 
території області 
стоянок ддя авто-, 
вело туристів 
оглядових 
майданчиків вздовж 
автомобільних доріг, 
санітарних зон, 
встановлення 
двомовних туристичних 
знаків тощо

4. Розвиток 
інфраструктури та 
облаштування 
відпочинкових і 
сервісних зон на об’єктах 
природно-заповідного 
фонду, історико- 
культурних пам’яток, 
курортно-рекреаційних 
територіях, інших 
туристично привабливих 
об’єктах:
- створення фото-зон, 
арт-майданчиків, парків 
реконструкції, музеїв 
живої історії на об‘єктах 
культурної спадщини: 
Розвиток Історико-______

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські об’єднання, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністраціїї. 
Служба автомобільних 
доріг у  Вінницькій 
області, Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації
Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
м іські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські об’єднання, 
Служба автомобільних 
доріг у  Вінницькій 
області, Департамент 
м іж н^одного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації
Об’єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські об’єднання, 
Вінницька обласна 
Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування, 
адміністрації об’єктів 
природно-заповідного 
фонду, Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку, 
управління культури і

Фінансування за рахунок місцевих бюджетів

Фінансування за рахунок місцевих бюджетів

встановлених картосхем 
та інформаційних стендів 
на території області

Поіфащення туристичної 
та дорожньої 
інфраструктури

Облаштування 
відпочинкових сервісних 
зон на територіях 
об’єктів природно- 
заповідного фонду та 
історико-культурної 
спадшини



меморіального 
комшіексу«Партюанськи 
й  край», Іллінецький ліс); 
Створення
поліфункціонального 
закладу (відкритий 
простір/хаб) майстерня 
«Бубнівська керамика», 
с.Бубнівка Гайсинського 
Р-ну;
Створення музеїв 
«Народні витоки 
Поділля», «Подільської 
ікони»);
- оснащення веб
камерами для трансляцій 
у режимі реального часу, 
з поширенням 
безкоштовної зони Wi
Fi;

- облаштування 
під’їздами, зупинками, 
туалетами.
Забезпечення їх 
доступності, у  тому числі 
для людей з інвалідністю 
та мало мобільних груп 
населення
5. Створення та 
функціонування мережі 
туристично- 
інформаційних центрів 
(ТІЦів) та візит-центрів

2021 -

2027
роки

мистецтв
облдержадміністрації

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
Об’єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадськ\ Об’єднання, 
Вінницька обласна 
Асоціація с т а н ів
МІСЦЄВ(

самовр)

І«
X
X

іVOо

100 100 80 70 60 50 50 510 Створення мережі 
регіональних 
туристично- 
інформаційних центрів 
на території області 
(забезпечення 
функціонування 
ТІЦів у курортно- 
рекреаційних зонах 
області та у районах та 
містах перспективного 
туристичного розвитку)



6. Сприяння у 
проеіауванні та 
облаштуванні на 
території області 
доріжок для велотуризму

7. Сприяння 
облаштуванню 
автокемпінгів, 
велосипеїших сервісних 
пунктів, туристичних 
наметових містечок, 
хостелів

2021-
2027
роки

2021-

2027
роки

Об’єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
фомадські об’єднання, 
Віннгащка обласна 
Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування, 
адміністрації об'єктів 
природно-заповідного 
фонду Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 
Служба автомобільних 
доріг у  Вінницькій 
області
Об'єднані територіальні 
фомади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
фомадські об’єднання. 
Вінницька обласна 
Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування, 
адміністрації об'єктів 
природно-заповідного 
фонду Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
Служба автомобільних 
доріг у  Вінницькій 
області

Фінансування за рахунок місцевих бюджетів

Фінансування за рахунок місцевих бюджетів

Облаштування в містах 
обласного значення 
велодоріжок та 
запровадження 
маршрутів для 
велотуризму

Покращення туристичної 
та дорожньої 
інфраструктури для 
туристів, що 
подорожують власним 
транспортом



8. Організація та 2021- Департамент 50 50 45 40 35 35 35 290 Проведення
проведення виїзних 2027 міжнародного інвентаризації об’єктів
обстежень об’єктів роки співробітництва та н4> туристичної
туристичної регіонального розвитку, § інфраструктури
інфраструктури для управління культури і S та надання відповідних
формування нових мистецтв аS рекомендацій
туристичних маршрутів облдержадміністрації, X щодо розбудови об’єктів
та надання практичних туроператори та % туристичної
рекомендацій турагенти, громадські 

організації
о інфраструктури у 

територіальних громадах 
області

9. Проведення тренінгів 2021- Департамент 80 60 60 50 50 50 50 400 Покращення туристичної
семінарів, круглих столів 2027 міжнародного інфраструктури
(в тому числі в on-line роки співробітництва та

1режимі) 3 питань регіонального розвитку, А
модернізації туристичної управління культури і 2ю
інфраструктури та мистецтв аS
впорядкування облдержадміністрації. X
прилеглих до туристичні оператори я

ётуристичних об’єктів області, громадські
територій відповідно до організації, навчальні
міжнародних стандартів заклади області
Ю.Сприяння у підготовці 2021- Іллінецька ОТГ, 100 100 100 100 100 100 100 700 Розвиток нових
та створенні науково- 2027 Департамент туристичних продуктів.
туристичного комплексу роки міжнародного покрашення туристичної
«Липовецько-Іллінецька співробітництва та інфраструктури,
астроблема» регіонального розвитку, й розвиток міжнародного
(«Іллінецький кратер») управління культури і 

мистецтв
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
Вінницький обласний 
краєзнавчий музей, 
громадські організації, 
туроператори, 
турагенства

2ю
аSX

ёо

співробітництва у 
туристичній та науковій 
сферах

11. Сприяння 2021- Департамент 200 200 300 300 400 400 500 2300 Розвиток
облаштуванню 2027 міжнародного інфраструктури.
туристичної роки співробітництва та щ t покрашення якості
інфраструктури регіонального розвитку Ы 1 туристичних послуг,
«Подільський зоопарк облдержадміністрації. збільшення кількості
ВОКСЛП «Віноблагроліс воклсп

«Віноблагроліс»
відвідувачів

0̂



12. Сприяння 
облаштуванню 
туристичної 
інфраструктури 
туристичних об‘єктів 
«Гайдамацький Яр» та 
«Оксанівські печери»

2021 -

2027
роки

Ямпільська ОТГ, 
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації,

Ф інансування за  рахунок місцевих бюджетів Розвиток 
інфраструктури, 
покращення якості 
туристичних послуг, 
збільшення кількості 
відвідувачів

13.Сприяти всебічному
розвитку та
облаштуванню
туристичної
інфраструктури
історико-культурних
місць сіл:
Четвертинівка 
Тростянецького району 
(об‘€кти пов‘язані з 
подіями Батозької 
битиви та інші), 
Черемошне і Красне 
Тиврівського району 
(пам 'ятка історії 
національного значення 
-  Могила Брашіавського 
полковника Данила 
Нечая та місця, пов'язані 
з обороною містечка 
Красне)_________________

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
Вінницький обласний 
краєзнавчий музей, 
громадські організації, 
туроператори, 
турагенства, управління 
культури і мистецтв 
облдержадміністрації

2ю>55а

О

50 50 50 50 50 50 50 350 Відтворення епохи 
українського козацтва та 
героїчних подій 
національно-визвольної 
війни українського 
народу під проводом 
Богдана Хмельницького 
на території Вінниччини

14. Сприяння 
облаштуванню та 
всебічному розвитку 
Парку української слави 
гідрологічного заказника 
місцевого значення 
«Зелені криниці» на 
території Левківської 
сільської ради (с. 
Ординці
Погребищенського
району)

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
ГО «Рух Український 
діалог»,туроператори, 
турагенства___________

50 50 50 50 50 50 50 350

2юзХ
X
X

о

Збереження сакральної 
пам'ятки природи та 
історії українського 
народу, яка має 
всеукраїнське значення

Розділ 2. Формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту та підвищення якості послуг

10 11 12 13 14



2. Формування 
конкурентоспр 
оможного 
регіонального 
туристичного 
продукту та 
підвищення 
якості послуг

1. Організація та 
проведення заходів 
(тренінгів, воркшопів, 
стартапів, семінарів) 
щодо застосування 
міжнародних стандартів 
у сфері турю му та 
підвищення якості 
піаготовки фахівців 
індустрії гостинності, 
зокрема організаторів 
туристичної діяльності, 
фахівців туристичного 
супроводу, гідів- 
перекладачів, власників 
агроосель, працівників 
готельно-ресторанного 
та  курортно-рекреацій- 
ного комплексу)_______
2.Участь та проведення 
міжнародних/всеукраїнсь 
ких форумів, 
конференцій, тренінгів та 
інших заходів за 
напрямом креативних 
індустрій

3. Сприяння у розробці 
програм розвитку 
туризму в районах, 
містах та ОТГ з метою 
забезпечення 
комплексного розвитку 
територій

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
навчальні заклади 
області, туроператори і 
турагенти, громадські 
організації

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
виші навчальні заклади 
області, туроператори і 
турагенти, громадські 
організації

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвнггку 
облдержадміністрації, 
навчальні заклади, 
туроператори і 
турагенти, громадські 
організації, туроператори 
і турагенти, громадські 
о р г а н і з а ц і ї _______

О

2хоя

О

100

100

100

100

80

100

80

100

60

100

60

100

60

100

540

700

Підвищення рівня 
обізнаності
територіальних громад 
області щодо власних 
можливостей в розвитку 
туристичної сфери на 
власній території та 
регіону в цілому та 
надання якісних послуг 
потенційним туристам 
Вінниччини
Налагодження співпраці 
між територіальними 
громадами, бізнесом та 
владою

Підвищення рівня 
обізнаності за напрямом 
креативних індустрій 
фахівців у сфері туризму 
Підвищення
конкурентоспроможності 
регіонального 
туристичного продукту 
на основі поліпшення 
обслуговування 
вітчизняних та іноземних 
туристів якісними 
туристичними послугами
Налагодження співпраці 
усіх учасників 
туристичного ринку 
області та  визначення 
загальних цілей, з метою 
створення якісних 
туристичних продуктів, 
цікавих для потенційних 
туристів



4.Сприяння розвитку 
нових видів туризму в 
області: ділового, 
пригодницького, 
екологічного туризму

Організація 
різноманітних акцій на 
туристичних об’єктах та 
вздовж туристичних 
шляхів

5. Розвиток 
гастротуризму та 
кулінарного туризму: 
сприяння у застосуванні 
закладами харчування 
традиційних продуктів, 
кулінарних родзинок, 
палацової та 
національної кухні 
притаманних Вінницькій 
області на туристичних 
локаціях Вінницької 
області.

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
заклади харчування та 
розміщення , навчальні 
заклади , громадські 
організації, туроператори 
та турагенти

іІОо

І«X
X

о

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

350

350

Проведення на території 
області різноманітних 
заходів, в тому числі і 
міжнародних, форумів, 
спортивних змагань і 
чемпіонатів, що дасть 
змогу створити імідж 
ділового туристичного 
регіону.
Активні способи 
відпочинку на природі, 
мають на меті отримання 
нових відчуттів, 
вражень, поліпшення 
туристом фізичної 
форми та досягнення 
спортивних результатів.
Гастротуризм в усьому 
світі стає дуже 
популярним. Він може 
стати ще однією 
складовою 
привабливості 
Вінниччини з огляду на 
етнографічно-івентивні 
ресурси нашого регіону. 
Гастрономічний туризм 
як різновид туризму 
пов'язаний з 
ознайомленням, 
виробництвом, 
технологією 
приготування та 
дегустацією як 
українських
національних страв так і 
страв Подільської кухні 
має стати кулінарною 
традицією регіону, що 
залучить велику 
кількість зацікавлених 
гурманів_______________

4 4
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6. ПоЕфащення надання 
туристичних послуг для 
підвищення 
конкурентоздатності 
медичного та оздоровчого 
туризму в тому числі 
в т.ч. реалізація проекту 
«Курортополіс Хмільник»

7.Сприяння у 
забезпеченні безпеки 
туристів, проведення 
моніторингу 
надзвичайних ситуацій і 
подій та
інформування туристів 
щодо дій в умовах 
надзвичайної ситуації

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

Хмільницька міська 
ОТГ,
райдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади, 
туроператори, 
турагенства 
Департаменти: 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку
Головне управління 
ДСНС України у 
Вінницькій області, 
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області, 
Департамент з питань 
оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами
облдержадміністрації, 
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації

І

о

Формування 
позитивного іміджу 
регіону як центру 
надання якісних 
оздоровчих та медичних 
послуг, шляхом 
проведення спільних 
заходів, направлених на 
промоцію даного 
напрямку туризму

Збереження здоров'я та 
життя туристів; 
визначення регіонів, у 
яких найчастіше 
трапляються надзвичайні 
ситуації та події, для 
планування відповідних 
заходів на наступний рік

\



8. Створення «гарячої» 
телефонної лінії гіля 
приймання, ведення 
обліку звернень та скарг 
туристів, надання 
необхідної інформації з 
питань туризму, виклику 
допомоги

2021- Головне управління
2021 ДСНС України у
роки Вінницькій області.

Головне управління
Національної поліції у
Вінницькій області,
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії 3
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
Департамент
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку
облдержадміністрації,

ё

20 15 15 15 15 15 15 110 Забезпечення негайного 
реагування на скарги 
туристів та вирішення 
проблемних питань

Розділ з Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках
3. З.Маркетин- 

гове
просування 
туристичного 
продукту на 
українському 
та
міжнародному 
туристичних 
ринках

1. Участь у міжнародних 
та вітчизняних 
туристичних 
виставкових та 
презентаційних заходах;

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
туроператори та 
турагенти_____________

2ю«X
X

о

200 200 200 200 200 200 200 1400 Створення позитивного 
іміджу Вінниччини як 
регіону із унікальними 
туристично- 
рекреаційними 
можливостями на 
міжнародному та 
вітчюняному 
туристичному ринках
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2.0рганізація 
регіональних форумів, 
виставок та конференцій

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації. 
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Об’єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
туроператори, 
турагенства_____________

О

100 100 100 100 100 100 100 700 Створення позитивного 
іміджу Вінниччини як 
регіону із унікальними 
туристично- 
рекреаційними 
можливостями на 
міжнародному та 
вітчизняному 
туристичному ринках

3.Підготовка та 
проведення прес- та 
інфо- турів для 
представників 
туристичних компаній, 
засобів масової 
інформації,
тревелблогерів та  інших 
зацікавлених організацій 
по визначеним 
маршрутам

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
Департамент 
інформаційної діяльності 
та  комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації. 
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації , 
туроператори та 
турагенти , заклади 
розміщення та 
харчування засоби 
масової інформації , 
блогери_________________

120 120 120 120 100 100 100 780

і

О

Якісна промоція 
Вінниччини як регіону із 
унікальними туристично- 
рекреаційними 
можливостями на 
міжнародному та 
вітчизняному 
туристичному ринках 
через представників 
преси і туристичних 
компаній з У країни та з- 
за кордону

! ґ
к

%



4.Створення, 2021- Департамент 150 50 50 50 50 50 50 450 Оплата хостингу,
модернізація, 2027 міжнародного домену, технічної
обслуговування, роки співробітництва та н підтримки та послуг
наповнення та регіонального розвитку

М

провайдера веб-ресурсу,
просування облдержадміністращї, поширення інформації
туристичного порталу управління культури і ю про туристичні
(сайту) Вінниччини та мистецтв 5Я можливості Вінницької
створення відповідного облдержадміністращї, області, збільшення
мобільного додатку Вищі навчальні заклади, 

туроператори, 
турагенства, громадські 
організації

О
кількості туристів

5. Організація 2021- Департамент 50 50 50 50 50 50 50 350 Просування
транслювання 2027 міжнародного презентаційних
презентаційних роки співробітництва та н матеріалів про
матеріалів, промо- регіонального розвитку V

2
Вінниччину туристичну

роликів про Вінниччину облдержадміністрації, (в т.ч. іноземними
туристичну у соціальних управління культури і ю мовами) для
мережах, в засобах мистецтв 1 ознайомлення з ними
масової інформації облдержадміністрації. потенційними туристки
України та/або світу Вищі навчальні заклади, 

туроператори, 
турагенства, громадські 
організації

о як 3 України так і з 
усього світу.

6. Патентування і 2021- Департамент 50 50 50 50 50 50 50 350 Патентування розробок
просування 2027 міжнародного туристичних брендів
туристичного бренду роки співробітництва та н4> області та районів.
області та розробка і регіонального розвитку § найбільш популярних
створення брендованих облдержадміністрації туристичних об’єктів.
презентаційних 985 ознайомлення
матеріалів (продуктів) Xи закордонної спільноти
Вінниччина туристична §хо

О
про можливості, які має 
Вінниччина для 
співпраці

\



7. Сприяння у 
брендуваниі території

8.Підготовка, розробка 
та створення 
поліграфічної та відео- 
рекламно-презентаційної 
продукції та сувенірів

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації

іяг

О

О

100 100 100 100 100 100 100 700

Створення сучасних 
інструментів для 
ефективної промоції 
регіону

Придбання найменувань 
рекламної продукції, 
змінюючи асортимент 
продукції щороку

9.Проведення екскурсій 
для малозабезпечених 
верств населення, 
забезпечення розвитку 
туристично-
екскурсійного руху серед 
дітей-сиріт та молоді з 
обмеженими 
функціональними 
можливостями

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
туристичні оператори 
області

80 80 80 80 80 80 80 560

І

О

Популяризація 
туристичного потенціалу 
області серед дітей та 
молоді, сприяння 
патріотичному 
вихованню



10. організація та 
проведення фестивалів, 
традиційних свят, 
інтерактивних атракцій, 
проведення промоакцій 
та майстер-класів на 
туристичних об’єктах 
Вінниччини та інших 
заходів.

11. Проведення заходів, 
присвячених 
відзначенню в області 
Всесвітнього дня 
туризму та Дня туризму 
в Україні

2021-
2027
роки

2021-
2027
роки

Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
Об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
туроператори та 
турагенти_____________

2ю«5X
ІЮ
О

2ю

о

100

80

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

700

380

Популяризація 
туристичного потенціалу 
області

Промоція туризму

4. Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму

Г
/

V



4. 4. Активізація
сталого
розвитку
внутрішнього
та
міжнародного
туризму

1 Підтримка розвитку 
сільського зеленого та 
агротуризму:

1).Проведення 
навчальних заходів в 
районах області для осіб, 
які бажають розвивати 
сільський зелений 
туризм із залученням 
відповідних фахівців та 
експертів
2). Сприяння у створенні 
екологічних паспортів 
об’єктів туристичної 
діяльності, згідно вимог
єс
3). Сприяння у 
категоризації та 
сертифікації зелених 
садиб
4) сприяння відтворенню 
художніх промислів та 
створення садиб-ремесел 
з метою забезпечення 
проведення
різноманітних майстер- 
класів для туристів 
області

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
об’єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації , 
туроператори та 
турагенти , особи, які 
бажають розвивати 
сільський зелений та 
агротуризм

2ю«X
X

о

80 80 80 80 80 80 80 560 Розвиток нових 
туристичних продуктів, 
покращення туристичної 
інфраструктури, 
розвиток міжнародного 
співробітництва в сфері 
туризму

і ґ П



2. Формування програм 
перебування туриста в 
області, в тому числі 
сезонних:
розроблення, презентація 
та запуск нових 
туристичних маршрутів 
(сільського зеленого, 
пізнавального, історико- 
культурного, подієвого, 
водного, спортивного, 
екологічного та інших 
різновидів туризму);
- впровадження 
промоційних кампаній 
щодо туристичних 
продуктів для ключових 
сегментів ринку________

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації, 
об'єднані територіальні 
громади,
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради, 
громадські організації, 
туроператори та 
турагенти

І

О

50 50 50 50 50 50 50 350 Розвиток нових 
туристичних продуктів, 
покращення туристичної 
інфраструктури, 
розвиток міжнародного 
співробітництва в сфері 
туризму та промоція 
нових туристичних 
продуктів у рекламних 
турах

3.Спільна підготовка та 
реалізації проектів 
розвитку, проектів 
міжнародної технічної 
допомоги та профам у 
сфері туризму із 
залученням коштів 
іноземних донорських 
організацій

2021-
2027
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадмінісфації, 
об'єднані територіальні 
фомади,
райдержадмінісфації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
сільські та селищні ради,
, туроператори та 
турагенти ,____________

2ю>55Я

о

Розвиток нових 
туристичних продуктів, 
покрашення туристичної 
інфраструктури, 
розвиток міжнародного 
співробітництва в сфері 
туризму

всього

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

О о
О
ГО

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко



Додаток 3.5 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток 4
до Програми розвитку туризму у Вінницькій області 

на 2021 - 2027 роки

Показники результативності Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки

№
з/п

Назва показника
■і8!Й
йX
В
В
В

§

се
В
В

.2  а І

1  І  &и ЕГ © Я © в, 
са В В

2021
рік
(базов
ий)

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Всього за 
період дії 
програми 
(або до 
кінця дії 
Програм 
и)

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 п 12
І Показники продукту Програми

1 Проведення заходів щодо створення та 
удосконалення інфраструктури та індустрії 
гостинності області в сфері туризму, в тому числі 
лля лтолей функціональними обмеженнями

Од. На даний час
кількість
недостатня

7 1 7 6 6 6 6 45

2 Сприяння у підготовці та створенні науково- 
туристичного комплексу «Липовецько-Іллінецька 
ястпоблема» /«Тлліиеттький коятеп»)

Од. На даний час
кількість
нелпг.тятия

2 2 2 2 2 2 2 14

3 Сприяння облаттітуванню туристичної 
інфраструктури «Подільський зооп^ж ВОКСЛП 
«Віноблагроліс

Од. На даний час
кількість
недостатня

2 2 3 3 4 4 5 23

4 Проведення заходів спрямованих на підвищення 
рівня кадрового забезпечення туристичної сфери

Од. На даний час 
кількість  ̂
недостатня /

8 8 7 7 6 6 6 48

5
Проведення заходів щодо розвитку нових видів 
туризму в області; ділового, пригодницького, 
екологічного, гастротуризму та кулінарного 
туризму

Од. На даний чіо  
кількість /  /  
недостата^

4 4 4 4 4 4 4 28



6 Створення "гарячої" телефонної лінії для 
приймання, ведення обліку звернень та скарг 
туристів, надання необхідної інформації з питань 
туризму, виклику допомоги

Од. На даний час
кількість
недостатня

1 1 1 1 1 1 1 7

7 представлення туристично-рекреаційної галузі 
області на міжнародних, вітчизняних, 
регіональних, туристичних форумах, виставках та 
презентаційних заходах

Од. На даний час
кількість
недостатня

2 3 3 2 3 2 2 17

8 Організація та проведення міжнародних, 
вітчизняних, регіональних, туристичних форумів, 
виставок, конференцій, фестивалів, екскурсій, 
прес- та інфо- турів, публікація в ЗМІ 
традиційних свят та інших заходів

Од. На даний час
кількість
недостатня

9 10 9 8 11 9 9 65

9 Розробка та придбання поліграфічної та відео- 
рекламно-презентаційної продукції та сувенірів

Од. На даний час
кількість
недостатня

4 6 4 5 5 4 4 32

10 Проведення заходів щодо розвитку внутрішнього 
та міжнародного туризму

Од. На даний час
кількість
недостатня

3 3 3 3 3 3 3 21

11 Розроблення та встановлення інформаційних 
вказівників за маршрутами руху туристів, 
двомовних дорожніх інформаційних знаків за 
європейськими стандартами до туристично 
привабливих об’єктів

Од. На даний час
кількість
недостатня

12 12 12 12 12 12 12 84

12 Створення, модернізація, обслуговування, 
наповнення та просування туристичного порталу 
(сайту) Вінниччини та створення відповідного 
мобільного додатку

Од. На даний час
кількість
недостатня

1 1 1 1 1 1 1 7

11 Показники ефективності Програми

1 Середні витрати на проведення заходів щодо 
створення та удосконалення інфраструктури та 
індустрії гостинності області в сфері туризму, в 
тому числі для людей функціональними 
обмеженнями

Тис.
грн./
шт.

47,1 44,3 39,3 43,3 40,7 39,2 39,2 42,2

2 Середні витрати на сприяння у підготовці та 
створенні науково-туристичного комплексу

Тис.
грн./

/ ь ! 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0



«Липовецько-Іллінецька астроблема» 
(«Іллінецький кратер»)

шт.

3 Середні витрати на сприяння облаштуванню 
туристичної інфраструктури «Подільський 
зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс

Тис.
грн./
шт.

100,0 100,0 100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0 100,0

4 Середні витрати на проведення заходів 
спрямованих на підвишення рівня кадрового 
забезпечення туристичної сфери

Тис.
грн./
шт.

25,0 25,0 25,7 25,7 26,6 26,6 26,6 25,8

5
Середні витрати на проведення заходів шодо 
розвитку нових видів туризму в області: ділового, 
пригодницького, екологічного, гастротуризму та 
кулінарного туризму

Тис.
грн./
шт.

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 Середні витрати на створення "гарячої" 
телефонної лінії для приймання, ведення обліку 
звернень та скарг туристів, надання необхідної 
інформації 3 питань туризму, виклику допомоги

Тис.
гри./
шт.

20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,7

7 Середні витрати на представлення туристично- 
рекреаційної галузі області на міжнародних, 
вітчизняних, регіональних, туристичних форумах, 
виставках та презентаційних заходах

Тис.
грн./
шт.

100,0 66,7 66,7 100,
0

66,7 100,
0

100,0 82,4

8 Середні витрати на організація та проведення 
міжнародних, вітчизняних, регіональних, 
туристичних форумів, виставок, конференцій, 
фестивалів, екскурсій, прес- та інфо- турів, 
публікація в ЗМІ традиційних свят та інших 
заходів

Тис.
грн./
шт.

53,3 45,0 50,0 56,3 39,1 47,8 47,8 48,0

9 Середні витрати на розробка та придбання 
поліграфічної та відео-рекламно-презентаційної 
продукції та сувенірів

Тис.
гри./
шт.

75,0 41,7 62,5 50,0 50,0 62,5 62,5 56,3

10 Середні витрати на проведення заходів шодо 
розвитку внутрішнього та міжнародного туризму

Тис.
гри./
шт.

43,3 43,0 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

11 Середні витрати на розроблення та встановлення 
інформаційних вказівників за маршрутами руху 
туристів, двомовних дорожніх інформаційних 
знаків за європейськими стандартами до 
туристично привабливих об’єктів

Тис.
гри./
шт. Г

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3



12 Середні витрати на створення, модернізацію, 
обслуговування, наповнення та просування 
туристичного порталу (сайту) Вінниччини та 
створення відповідного мобільного додатку

Тис.
гри./
шт.

150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 64,2

Ш Показники якості Програми

1 Темп зростання кількості створеної та 
удосконаленої інфраструктури та індустрії 
гостинності області в сфері туризму, в тому числі 
для людей функціональними обмеженнями

% 100
(базовий)

100 100 85,7 100 100 100 в 6,4 
разів

2 Темп зростання кількості заходів щодо створення 
науково-туристичного комплексу «Липовецько- 
Іллінецька астроблема» («Іллінецький кратер»)

% 100
(базовий)

100 100 100 100 100 100 в7
разів

3 Темп зростання кількості заходів щодо сприяння 
облаштуванню туристичної інфраструктури 
«Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс

% 100
(базовий)

100 150,
0

100 133,
3

100 125,0 в 11,5 
разів

4 Темп зростання кількості заходів щодо 
проведення заходів спрямованих на підвищення 
рівня кадрового забезпечення туристичної сфери

% 100
(базовий) 100

87,5 100 85,7 100 100 в 6 
разів

5
Темп зростання кількості заходів щодо 
проведення заходів з розвитку нових видів 
туризму в області; ділового, пригодницького, 
екологічного, гастротуризму та кулінарного 
туризму

% 100
(базовий)

100 100 100 100 100 100 в7
разів

6 Темп зростання кількості заходів щодо створення 
"гарячої" телефонної лінії для приймання, 
ведення обліку звернень та скарг туристів, 
надання необхідної інформації з питань туризму, 
виклику допомоги

% 100
(базовий)

/

100 100 100 100 100 100 в7
разів

7

і кПі----

Темп зростання кількості заходів щодо 
представлення туристично-рекреаційної галузі 
області на міжнародних, вітчизняних.

%

/ І ґ ^

лоо
(базовий)

150,
0

100 66,7 150,
0

66,7 100 в 8,5 
разів

42)



регіональних, туристичних форумах, виставках та 
презентаційних заходах

8 Темп зростання кількості заходів щодо 
організація та проведення міжнародних, 
вітчизняних, регіональних, туристичних форумів, 
виставок, конференцій, фестивалів, екскурсій, 
прес- та інфо- турів, публікація в ЗМІ 
традиційних свят та інтттих заходів

% 100
(базовий)

п і ,
1

90,0 88,9 137,
5

81,8 100 в 7,2 
разів

9 Темп зростання кількості заходів щодо розробка 
та придбання поліграфічної та відео-рекламно- 
презентаційної продукції та сувенірів

% 100
(базовий)

150,
0

66,7 125,
0

100 80,0 100 в 8 
разів

10 Темп зростаньїя кількості заходів щодо 
проведення заходів щодо розвитку внутрішнього 
та міжнародного туризму

% 100
(базовий)

100 100 100 100 100 100 в7
разів

11 Темп зростання кількості заходів шодо 
проведення заходів шодо розроблення та 
встановлення інформаційних вказівників за 
маршрутами руху туристів, двомовних дорожніх 
інформаційних знаків за 
європейськими стандартами до туристично 
привабливих об’єктів розвитку внуїрішнього та 
міжнародного туризму

% 100
(базовий)

100 100 100 100 100 100 в7
разів

12 Темп зростання кількості заходів шодо створення, 
модернізація, обслуговування, наповнення та 
просування туристичного порталу (сайту) 
Вінниччини та створення відповідного 
мобільного додатку

% 100
(базовий)

100 100 100 100 100 100 в7
разів

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

\

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко



Додаток 4 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Про Комплексну оборонно-правоохоронну програму Вінницької області
на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності; з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну оборонно-правоохоронну програму Вінницької 
області на 2021-2025 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, 
міським міст обласного значення радам затвердити відповідні комплексні 
правоохоронні програми, керуючись параметрами, закладеними в цій Програмі.

3. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації враховувати це рішення при 
розробці проектів профам соціального та економічного розвитку області на 
наступні роки.

4. Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року 
№ 35 «Про Комплексну оборонно-правоохоронну профаму Вінницької області 
на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
фомад» вважати таким, що втратило чинність з 31 фудня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Андрій Вигонюк) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних профам (Геннадій ^feyp).

Заступник голови обласної Ради / М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту ( С.Вовченко

^ 3



Додаток 4.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року

«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 45 сесії обласної Ради
7 скликання від 24 вересня 2020 року

Комплексна 
оборонно-правоохоронна програма 

Вінницької області на 2021-2025 роки

М. ВІННИЦЯ 
2020



1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких
спрямована Програма

Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 
2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції 
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 
нормативно-правових актів України з метою координації діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на 
зміцнення обороноздатності держави, забезпечення законності, правопорядку 
та боротьби зі злочинністю.

Національна безпека України - захищеність державного сз^еренітету, 
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

Система забезпечення національної безпеки -  це організована державою 
сукупність суб’єктів державних органів, громадських організацій, посадових 
осіб та окремих фомадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо захисту 
національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах 
законодавства України.

Аналіз сучасної воєнно-політичної обстановки вказує на нестабільність 
ситуації у цій сфері, що обумовлено збройною агресією Російської Федерації 
проти України, постачаннями з її території військової техніки, зброї та 
боєприпасів незаконним військовим формуванням і терористичним 
угрупованням та їх фінансування в Україні, проведенням російськими 
громадянами чи проросійськи налаштованими співвітчизниками терористичної 
та диверсійної діяльності на нашій території, розв’язанням ЗМІ зазначеної 
країни інформаційної війни, направленої на поширення ідей сепаратизму, 
кризовими явищами в економіці держави, виникненням конфліктних ситуацій 
на соціально-економічному та політичному ґрунті тощо.

Відчутній вплив на оперативну обстановку в області здійснюють 
спеціальні служби Російської Федерації, які проводять розвідувально-підривну 
діяльність стосовно України з території невизнаної Придністровської 
Молдавської Республіки (далі -  ПМР), що безпосередньо межує з територією 
Вінницької області на ділянці у 43,5 км.

У рамках Програми передбачається надавати допомогу та сприяти 
силами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
військовим частинам, правоохоронним органам Вінниччини у виконанні 
покладених на них завдань згідно з чинним законодавством.

Варто зазначити, що протягом останніх шести років, у зв’язку із 
збройною агресією Російської Федерації проти України, окупацією частини 
території України, зміцнення обороноздатності держави, зокрема проведення 
заходів часткової чи загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, 
підготовки сил і засобів та в цілому системи територіальної оборони до 
виконання завдань за призначенням, ^^^^ативного обладнання території -  є
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ключовими в діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування Вінниччини.

У сучасних соціально-економічних умовах виконання заходів з 
підготовки та всебічного забезпечення, проведення (у разі оголошення) 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області, підготовки 
територіальної оборони області до виконання завдань за призначенням, 
підготовки системи оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів 
області до роботи, в цілому проведення мобілізаційної підготовки установ, 
підприємств та організацій області не можливо без вжиття ефективних заходів 
підтримки з боку місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Ефективність системи територіальної оборони та бойова готовність 
органів управління, з’єднань і частин Збройних Сил України є основою захисту 
населення.

На сьогодні перед органами військового управління гостро стоять 
питання щодо всебічного забезпечення проведення мобілізації людських і 
транспортних ресурсів, підготовки до територіальної оборони, забезпечення 
проведення призовів на строкову військову службу, службу за контрактом у 
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, загалом щодо 
створення належних зтиов для виконання покладених завдань, які потребують: 

створення надійної, сучасної та ефективної системи управління (пунктів 
управління) та отримання інформації із забезпеченням проведення в 
найкоротші строки її аналізу, прийняття відповідних рішень, доведення 
прийнятих рішень до підлеглих структурних підрозділів та забезпечення 
постійного дієвого контролю за їх виконанням;

проведення мобілізаційної підготовки установ, організацій та 
підприємств, зокрема на базі яких розгортаються елементи системи 
оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів, підготовки їх 
адміністрацій до виконання функціональних обов’язків та елементів, до роботи 
в будь-яких умовах обстановки та погодних умовах;

забезпечення, в разі проведення мобілізації, своєчасної поставки 
людських ресурсів та транспортних засобів і техніки до місць їх прийому 
військовими організаційними структурами, в тому числі створення з цією 
метою на виконання пункту 23 Положення про військово-транспортний 
обов’язок (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 
№ 405) незнижуваного запасу пально-мастильних матеріалів;

здійснення якісної підготовки штабів зони та районів територіальної 
оборони, особового складу частин і підрозділів територіальної оборони та 
резервістів оперативного резерву першої і другої черг, територіального резерву 
на навчальних зборах;

проведення заходів з оперативного обладнання території області; 
визначення придатності до військової служби резервістів та 

військовозобов’язаних з метою забезпечення їх якісного призначення до складу
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частин бойового складу Збройних Сил України та інших військових формувань 
і військових частин та поставці при мобілізації, здійснення відбору та 
направлення на навчальні збори з підготовки на гостродефіцитні та інші 
спеціальності. Ще більшу актуальність цей захід набуває у сьогоденні в зв’язку 
з необхідністю проведення тестів на гостру респіраторну хворобу С0УГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, перед відправкою резервістів та 
військовозобов’язаних на навчальні збори;

забезпечення проведення щорічних призовів громадян на строкову 
військову службу (проведення медичного обстеження, доставка призовників на 
обласний збірний пункт, забезпечення його надійного функціонування та 
належного життєзабезпечення);

забезпечення виконання планових завдань з відбору та призову 
військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах 
України, інших військових формуваннях, а також на проходження служби у 
військовому резерві, насамперед в бойових частинах та в бригаді 
територіальної оборони Вінницької області.

На реалізацію заходів програми безпосередньо впливатимуть проблеми, 
пов’язані з соціальним захистом осіб, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції (далі -  АТО) та операції Об’єднаних сил 
(далі -  ООС) на сході України. Ряд заходів Програми спрямовані саме на це.

Так, понад 4540 військовослужбовців-учасників АТО та ООС протягом 
останніх років пройшли лікування у Військово-медичному клінічному центрі 
Центрального регіону, з яких понад 800 поранених, більше 790 травмованих.

У клінічному центрі надається хірургічна, анестезіологічна та 
терапевтична планова та невідкладна медична допомога, а також санаторне 
лікування та медична реабілітація для військовослужбовців Збройних Сил 
України та інших військових формувань згідно укладених договорів.

З метою виконання завдань щодо медичної реабілітації 
військовослужбовців у Військово-медичному клінічному центрі Центрального 
регіону продовжується будівництво клініки медичної реабілітації учасників 
АТО, ООС на 90 ліжок.

На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання 
нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у 
сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній сферах, а й у поширенні 
зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній організованій 
злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і громадянських 
конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими й охоплюють практично всі 
регіони нашої держави.

У цих умовах проблема національної безпеки протягом останніх років 
розвитку нашої держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації 
проти України, операцією Об’єднаних Сил на сході України, суттєвому 
зниженню економічного розвитку є ключовою в діяльності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряд)ш^ння.



Тому питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування для удосконалення системи 
територіальної оборони, забезпечення державної безпеки, посилення охорони 
державного кордону, забезпечення дієвої протидії організованій злочинності, 
забезпечення безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави, дотримання принципу верховенства права, в 
регіоні є визначальними.

Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 
функціонування цих сфер, курс нашої держави на євроінтеграцію детермінують 
потребу в їх реформуванні, адаптації до суспільних потреб і можливостей 
держави. А такі перетворення значною мірою переобтяжують державний 
бюджет.

Ефективність системи із забезпечення національної безпеки є основою 
захисту населення та держави загалом. Сучасна війна ведеться за допомогою 
дешевої масової сили -  місцевих радикалів, люмпенів та інших кримінальних 
елементів, диверсійно-розвідувальних груп.

За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення проблеми 
такої війни полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них сучасних 
та дієвих правоохоронних органів. Лише підтримка місцевими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування правоохоронних органів, 
функції яких покладені на забезпечення державної безпеки, робота щодо 
покращення їх взаємодії з іншими правоохоронними органами, здатні 
забезпечити широкий захист мешканців, територіальну цілісність, захист від 
масованих атак загонів терористів та бандїггських формувань.

У будь-якому суспільстві Служби безпеки виконують одну із 
найважливіших державних функцій -  попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, 
тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
важливим інтересам держави.

Сучасні реалії життя вимагають від Служби безпеки України наукових 
підходів до організації служби, профілактики правопорушень та корупції, 
впровадження новітніх технологій для втілення в життя заходів, спрямованих 
на покращення ситуації в регіоні.

Аналіз стану криміногенної обстановки в області свідчить, що 
вірогідність вчинення злочинів терористичного характеру у загальній схемі 
правопорзшіень, що мають місце на території регіону, незважаючи на 
організацію правоохоронними структурами системи належного реагування на 
можливі терористичні прояви, хоча і не має тенденції до наростання, 
зумовлюється наявністю ряду передумов, що робить реальним формування 
зазначених загроз.

На сьогодні стан матеріально-технічного оснащення територіальних
органів, представлених у діяльності регіональної координаційної групи 
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Антитерористичного центру при СБ України, не повною мірою забезпечує 
виконання завдань, покладених на них у сфері протидії тероризму, насамперед 
по напрямах завчасного виявлення ознак підготовки терактів та організації 
системи спільного бойового управління задіяними силами і засобами у процесі 
проведення антитерористичних заходів, що, як висвітлюють результати 
навчань, за відповідною тематикою, значно негативно позначається на їх 
ефективності та оперативності загалом. Перспектива вирішення проблеми на 
відомчому рівні територіальними правоохоронними структурами найближчим 
часом не вбачається, оскільки централізоване фінансування їх діяльності 
суттєво обмежене і не відповідає практичним потребам.

Вирішенню цих питань сприятиме комплекс заходів у рамках оборонно- 
правоохоронної програми області, які будуть спільно реалізовані 
правоохоронними органами Вінниччини у тісній співпраці з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування.

У цій ситуації, з урахуванням обмеженого фінансування регіональних 
органів Служби безпеки України з Державного бюджету, за рахунок видатків з 
обласного бюджету необхідна допомога в рамках фінансування заходів 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021- 
2025 роки, зокрема, на їх матеріально-технічне забезпечення для належного 
виконання оперативних завдань та потреб оперативно-службової діяльності 
регіональної оперативної групи УСБУ, що діє в районі проведення операції 
Об’єднаних сил.

У рамках Програми передбачається сприяти силами місцевого 
самоврядування правоохоронним органам у запобіганні та припиненні 
адміністративних правопорушень, профілактиці, розслідуванні та розкритті 
злочинів, захисті життя та здоров’я жителів громади, інтересів суспільства і 
держави від протиправних посягань; удосконалення засобів та технічного 
оснащення правоохоронних органів у виконанні покладених на них завдань 
згідно з чинним законодавством.

Одним з основних виконавців та суб’єктом розроблення Програми є 
Управління Служби безпеки у Вінницькій області.

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій щодо охорони прав і 
свобод людини, забезпечення публічної безпеки, недопущення поширення 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, підвищили пріоритетність 
забезпечення безпеки в суспільстві, а отже, потребують від органів державної 
влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів збиття нагальних 
заходів у сфері належної реалізації та захисту прав громадян.

Відповідно до статті З Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю; права і свободи громадян та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності правоохоронних органів, а їх утвердження і 
забезпечення є головним обов’язком органів державної влади та місцевого 
самоврядування.
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Збройний конфлікт, спричинений агресією Російської Федерації проти 
України, вже завдав і продовжує завдавати значної шкоди всьому українському 
суспільству. З метою мінімізації негативних наслідків, на основі аналізу стану 
справ визначення суспільно важливих потреб, що потребують розв’язання у 
сфері забезпечення безпеки та правоохоронної діяльності, потребує вирішення 
питання продовження запровадження комплексного правоохоронного підходу 
до цих завдань.

З початком антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил 
у зону її проведення на постійній основі відряджаються поліцейські Вінницької 
області для виконання оперативно-службових і бойових завдань.

Під час служби в зоні ООС виконуються завдання на лінії бойового 
зіткнення та проводиться профілактична робота серед населення щодо 
сприяння діяльності поліції по виявленню і затриманню осіб, які допомагають 
терористам, порушують публічний порядок.

Упродовж 2020 року в ході несення служби на визначених об’єктах 
працівниками поліції Вінниччини вїіявлєно та затримано 12 осіб, які мали 
зв’язки з незаконними збройними формуваннями, встановлено і затримано 2 
особи, що перебували у розшуку за розпочатими кримінальними 
провадженнями, та 6 осіб, які зберігали наркотичні речовини.

При виконанні службових завдань в населеному пункті Залізне, що 
поблизу м. Горлівки виявлено замаскований арсенал зброї в кількості 
понад три тисячі патронів різного калібру та близько ЗО гранат.

Стан боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки 
перебуває на постійному контролі керівництва Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області (далі - ГУНП) та визначено 
пріоритетним напрямком діяльності підрозділів поліції.

У результаті вжитих заходів з протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки у 2020 році викрито 
107 злочинів, з них 87 фактів -  вогнепальної.

Здійснені організаційні та практичні заходи, спрямовані на захист 
суверенітету, незалежності та цілісності держави, утвердження верховенства 
права, удосконалення захисту прав і свобод громадян, підвищення рівня протидії 
злочинності, забезпечення публічного порядку й безпеки в цілому дозволили 
зберегти контроль за криміногенною ситуацією в регіоні.

Уживаються відповідні заходи й щодо кадрового зміцнення провідних 
напрямів роботи, перерозподілу завдань і фзшкцій структурних підрозділів, 
зокрема відповідно до постанови Верховної ради України від 17 липня 
2020 року № 807 IX «Про утворення та ліквідацію районів» з урахуванням 
нового адміністративно-територіального поділу Вінницької області, 
продовжуються системні перетворення, що слугувало поданню до Національної 
поліції пропозицій примірної структури територіальних підрозділів ГУНП у 
Вінницькій області на базі чинних підрозділів поліції з метою обслуговування 
новостворених районів.



Від модернізації поліції у великій мірі залежить якість надання 
правоохоронних послуг та рівень безпеки у суспільстві, тому необхідно 
продовжити вдосконалення системи надання поліцейських послуг, приділяючи 
головну увагу потребам людей і громад, а також шукати нові підходи до того, 
як наблизити надання поліцейських послуг до вимог мешканців регіонів та 
посилити здатність громадян контролювати їх якість.

Проте такі фактори, як тривала збройна агресія Російської Федерації 
проти України, поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, негативно позначаються 
на стані економіки України, що зі свого боку призводить до зниження рівня 
зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць і, як наслідок, до 
підвищення рівня побутової злочинності, збільшення кількості випадків 
шахрайського заволодіння коштами найбільш незахищеної категорії населення, 
пенсіонерів, одиноких та людей похилого віку, крадіжок з торгових об’єктів, 
офісів, квартир та помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, 
протиправних проявів у молодіжному середовищі, серед неповнолітніх тощо.

Наведене свідчить про необхідність продовження реалізації та 
запровадження механізмів профілактики правопорушень і забезпечення 
публічної безпеки програмним методом, завданням якого є деталізовані та 
конкретизовані заходи, спрямовані на забезпечення публічної безпеки 
громадян, боротьби зі злочинністю, а також збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області.

У цьому аспекті з позитивного боку варто відзначити Комплексну 
оборонно-правоохоронну програму Вінницької області на 2016-2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», яка в 
період своєї дії була скорегована саме в напрямку посилення діяльності та 
створення умов для забезпечення надійного захисту території області, 
удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефективного 
виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

З метою посилення можливостей підрозділів поліції в забезпеченні 
охорони публічної безпеки Головним уіфавлінням Національної поліції у 
Вінницькій області придбано 12 автомобілів та один автобус, що дає змогу 
підвищити оперативність реагування на резонансні події на території 
Вінницької області та сприяє вирішенню інших правоохоронних питань, які 
виникають під час забезпечення охорони публічної безпеки і порядку.

Завдяки вжитим превентивним заходам практично на чверть знизився 
загальний рівень злочинності. До Єдиного реєстру досудових розслідувань 
внесено інформацію про вчинення близько 7 тисяч кримінальних 
правопорушень (6787), із яких за вчинення злочинних посягань повідомлено 
про підозру по кожному другому злочину (3147).

Станом на липень 2020 року відбулося зниження на 20% зареєстрованих 
тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (2291 проти 2869 за 7
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місяців 2019 року). Така ж тенденція прослідковується за видами кримінальних 
правопорушень, зокрема менше скоєно умисних вбивств на 25% (33 проти 44), 
тяжких тілесних ушкоджень -  на 30% (31 проти 43), з них зі смертельними 
наслідками -  на 50% (8 проти 15), та розбоїв -  на 40% (21 проти 35).

Ужиті превентивні заходи дозволили зменшити кількість крадіжок на 
25% (2308 проти 3054), загалом з квартир громадян -  на 55% (133 проти 286).

Здійснюються заходи, спрямовані на модернізування та оновлення 
матеріально-технічного бази слідчих підрозділів поліції Вінницької області, що 
сприяє покращенню якості проведення досудового розслідування та 
притягнення винних у скоєнні кримінальних правопорушень осіб до 
відповідальності.

З 1 липня 2020 року запроваджено досудове розслідз^ання кримінальних 
проступків, такі зміни встановлюють механізм швидкого розслідування 
кримінальних правопорзчпень невеликої тяжкості та дозволять зменшити 
навантаження на слідчих.

По кожному другому зареєстрованому злочину зловмисникам вручено 
повідомлення про підозру, а також встановлені винні особи по всіх вчинених у 
цьому році умисних вбивствах та тяжких тілесних ушкодженнях, зокрема й зі 
смертю потерпілого.

На 40% вдалось досягти позитивних змін у динаміці вчинених розбійних 
нападів, з яких 17 розкрито, що становить 80% від облікованих злочинів цього 
виду (зареєстровано 21). Покращено ефективність розкриття грабежів -  
злочинці встановлені у 58 злочинах, із 86 зареєстрованих. У той же час 
повідомлено про підозру по кожному другому шахрайству (393 із 738 
зареєстрованих).

У звітному періоді розкрито близько тисячі злочинів минулих років, 
затримано 320 осіб за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, серед яких 
-  по 9 вбивць та розбійників, два ґвалтівника, 17 грабіжників, а також понад 
300 крадіїв особистого майна, 40 шахраїв та ЗО наркоторговців.

Підвищено ефективність протидії наркозлочинності, Цьогоріч виявлено 
750 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, з них 250 
фактів збуту наркотиків, 13 утримання наркопритонів та 4 нарколабораторії.

Попри те, що у своїй злочинній діяльності наркоторговці все більше 
використовують інтернет-технології, на постійній основі проводяться 
відпрацювання щодо виявлення та припинення злочинної діяльності збуту 
наркотиків через мережу Інтернет.

Уживались заходи, спрямовані на протидію кримінальним 
правопорушенням у сфері суспільної моралі. З початку року на території 
області задокументовано 2 факти торгівлі людьми, 19 злочинів, пов’язаних із 
розповсюдженням порнотворів, 7 -  створення місць розпусти та звідництва, 5 
фактів сутенерства.

Водночас, поряд із євроінтегрованими процесами, які відбуваються у 
нашій країні, також зростає число^злочинних проявів, які мають міжнародний,
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організований та груповий характер, що в сучасних умовах є однією з найбільш 
актуальних проблем для суспільства.

Упродовж цього року припинено діяльність 6 організованих злочинних 
угруповань, учасниками яких вчинено 38 кримінальних правопорушень, із яких 
33 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зрозуміло, що протидія злочинності повинна здійснюватися при 
поєднанні із заходами загальносоцІальної превенції, які сприятимуть 
розв’язанню необхідних завдань із запобігання злочинності, визначення 
найбільш ефективних та дієвих форм діяльності правоохоронних органів у 
боротьбі з криміналітетом.

Одним із пріоритетних напрямків службової діяльності поліції є 
забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях 
міст, інших населених пунктів, залізничних переїздах та створення безпечних і 
комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі області шляхом здійснення 
комплексу заходів з удосконалення структури управління безпекою дорожнього 
руху на державному та регіональному рівнях, координацією діяльності 
центральних органів виконавчої влади в цьому напрямку, врахування норм та 
стандартів безпеки руху, що дозволить довести безпеку дорожнього руху до 
міжнародного рівня та забезпечити інтеграцію України у міжнародне 
співтовариство.

Однак станом на сьогодні автоматичну систему фіксації адміністративних 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху не 
запроваджено, також досить незначним в області є число встановлених 
інтелектуальних камер відеоспостереження, здатних розпізнавати номерні 
знаки транспортних засобів, їх колір чи риси обличчя людини тощо.

На цей час до Ситуаційної зали ГУНП транслюється інформація із 612 
відеокамер, що розташовані в публічних місцях та перехрестях обласного 
центру.

Для централізації управління нарядами поліції усі дзвінки як з обласного 
центру, так і районів надходять на спецлінію «102» ГУНП, що максимально 
знижує вплив людського фактору на місцях на процес прийняття та реєстрації 
заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

У ході розвитку програмного забезпечення органів і підрозділів ГУНП, а 
також з метою прискорення реагування на звернення громадян, які опинилися в 
небезпеці, презентовано новий мобільний додаток «Му Рої», який дає 
можливість більш зручно та якісно отримати поліцейські послуги особам з 
вадами мовлення та сл}осу.

У 2020 році реалізовано соціальний проект щодо встановлення поблизу 
дитячих майданчиків «Скриньок довіри», який орієнтовано на налагодження 
якісної комунікації між дітьми та поліцією. Діти, які бояться звертатися із 
своїми проблемами до поліції зможуть написати лист поліцейським і отримати 
допомогу. Аналогічних проектів в Україні ще немає. Вінниця ~ перше місто, де 
поліцейські реалізували таку ініціативу.



в  області широко впроваджується в діяльність поліції принцип взаємодії 
з населенням на засадах партнерства, що сприяє активному залученню до 
забезпечення охорони публічної безпеки та порядку громадськості, насамперед 
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Водночас на сьогодні залишається проблемним питання щодо 
законодавчого врегулювання механізму фінансування з місцевих бюджетів 
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону. Наявність такого фінансування надасть змогу залучення 
до несення служби з охорони публічного порядку автотранспорту членів 
формувань, придбання необхідного інвентарю, засобів зв’язку, заохочення 
членів таких формувань та інше.

Поряд із цим необхідно продовжити з представниками об’єднаних 
територіальних громад Вінницької області роботу стосовно вдосконалення 
діяльності дільничних офіцерів поліції, а також втілення засад та основ в життя 
державного проекту «Поліцейський офіцер громади».

Прикордонне розташування Вінницької області та розвинена транспортна 
інфраструктура Вінниччини обумовлюють існування значного пасажиро- 
вантажного потоку через державний кордон.

На сьогодні кордон з Республікою Молдова залишається однією з 
складних та динамічних ділянок державного кордону України, що потребує 
постійного моніторингу та особливої уваги, враховуючи розміщення на 
території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки контингенту 
збройних сил Російської Федерації, які можуть бути основою для здійснення 
дестабілізуючих та провокаційних дій в прикордонні та базою для підготовки, 
діяльності певних злочинних угруповань та диверсійних груп. З початку 
збройної агресії Російської Федерації проти України різко збільшилася 
інтенсивність навчань на території Придністров’я, які проводили як частини 
оперативної групи російських військ, так і підрозділи невизнаної 
Придністровської Молдавської Республіки. Варто зазначити, що низка навчань 
— спільні й спрямовані на посилення координації та взаємодії.

За результатами проведення аналізу ризиків встановлено, що загрозами у 
сфері безпеки державного кордону на ділянці виконання завдань Могилів - 
Подільського прикордонного загону є:

1) щодо воєнних загроз (з Придністровського регіону):
потрапляння в Україну диверсійно-розвідувальних груп, здійснення 

озброєних провокацій з перетинанням та без перетинання державного кордону;
використання безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки 

наземних цілей;
спроби перетинання державного кордону громадянами Російської 

Федерації з метою дестабілізації обстановки в Вінницькій області.
2) щодо невоєнних загроз:
нелегальна міграція;
контрабанда зброї, боєприпасідт вибухових речовин;
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контрабанда наркотичних речовин;
незаконне переміщення товарів (тютюнові вироби, спирт).
Щодо основних результатів діяльності прикордонного загону.
З січня до серпня 2020 року порівнюючи з аналогічним періодом 

минулого року, зафіксовано тенденцію до збільшення випадків та кількості 
виявленої зброї (у 6 разів, 2019 рік -  1 од., 2020 рік -  6 од.), боєприпасів (у 3,5 
рази, 2019 рік -  16 од., 2020 рік -  56 од. ) та наркотичних речовин (на 22%, 
2019 рік -  1,613 кг, 2020 рік -  1,964 кг). Затримано 19 нелегальних мігрантів за 
незаконне перетинання державного кордону (збільшення у 4,8 рази, 2019 рік -  4 
особи).

З огляду на вищевикладене, в основних сферах протиправної діяльності 
на кордоні в 2021 році можливо очікувати спроби:

перетинання державного кордону особами, яким заборонено в’їзд в 
Україну, переправлення осіб через державний кордон України з метою 
працевлаштування в Україні чи слідування в треті країни поза пунктами 
пропуску через державний кордон;

в’їзду в Україну агресивно налаштованих груп громадян Російської 
Федерації, Республіки Молдова, що проживають на територіях ПМР, для 
дестабілізації ситуації у південно -  східних регіонах держави;

незаконного переміщення зброї, боєприпасів через пункти пропуску 
відділів «Могилів-Подільський» та «Болган»;

незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів через пункти пропуску відділів «Могилів-Подільський» та 
«Ямпіль»;

незаконного переміщення товарів підакцизної групи поза пунктами 
пропуску через державний кордон;

здійснення контрабандної діяльності нетрадиційними способами 
(переміщення спиртової продукції за допомогою трубопроводів);

використання іноземними громадянами підроблених та чужих документів 
для незаконного перетинання державного кордону в пунктах пропуску;

переміщення в пунктах пропуску через державний кордон предметів 
антикваріату, та таких, що становлять історичну і культурну цінність;

переміщення легкових транспортних засобів по підробленим докз^иентам 
(дорученням), а також переміщення транспортних засобів з невідповідними 
реєстраційними документами;

незаконний вилов живих водних ресурсів на ділянках відповідальності 
відділів прикордонної служби «Могилів-Подільський» та «Ямпіль».

Однією з найважливіших складових системи державної влади є суд. 
Створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод 
людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня 
правосвідомості в українському суспільстві, є одним з пріоритетів держави.

Приміщення переважної більшості судів потребують покращення умов 
для відправлення правосуддя. Зокр^а, немає достатньої кількості залів
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судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, 
судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, що 
перешкоджає розгляду належним чином справ. Тому з об’єктивних причин у 
багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та 
порушення прав і законних інтересів громадян.

Одним з негативних факторів є незадовільне забезпечення судів 
приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства. Не 
зважаючи на те, що судова гілка влади в державі є незалежною, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не можуть стояти 
осторонь тих проблем функціонування судів Вінницької області, які необхідно 
вирішити для покращення здійснення судочинства.

2. Мета Програми

Метою Програми є: забезпечення на території області ефективної 
реалізації державної політики у галузях оборонної роботи та дотримання 
законності, правопорядку, прав і свобод громадян, об’єднання зусиль органів 
військового управління, військових частин, правоохоронних органів, місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області для 
здійснення визначених нею заходів з метою зниження загрози національній 
безпеці України, підвищення рівня боєготовності військових частин та 
спеціальних підрозділів правоохоронних органів, здійснення узгоджених дій 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зз^овили 
їх вчинення, створення належних умов для забезпечення діяльності військових 
частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, 
підрозділів Національної гвардії, правоохоронних органів, судів, що призведе 
до сприяння стабільному соціально-економічному розвитку області, 
покращенню інвестиційного клімату.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
строки виконання програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх 
фінансування з обласного, районного бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад та інших не заборонених законодавством України 
джерел за рахунок надання субвенції її виконавцям з місцевого бюджету за 
рішенням відповідної місцевої ради у разі наявності вільного залишку 
бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду 
місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за 
захищеними статтями видатків.

Це дозволить протягом наступних п^яти років на території Вінницької 
області знизити загрози національній ̂ т п о ц і  України, підвищити рівень
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боєготовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, 
здійснити узгоджені заходи правоохоронних органів, органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення 
причин, що зумовили їх вчинення, створити належні умови для діяльності 
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
правоохоронних органів, роботи судів та учасників судових процесів.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.

4. Завдання програми та результативні показники

Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є деталізовані та 
конкретизовані положення, які визначені Стратегією національної безпеки 
України, стратегічною ціллю 5 «Регіон безпечного середовища» Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року.

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів щодо: 
підвищення рівня бойової готовності військових частин та підрозділів 

правоохоронних органів, розташованих на території області насамперед тих, що 
беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході України шляхом покращення 
їх матеріально-технічної бази, побутових умов та умов несення служби 
особовим складом;

створення сприятливих з^ов для належної підготовки у мирний час 
особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 
призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки, матеріально-технічного 
забезпечення потреб особового складу, обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності місць формування підрозділів територіальної оборони області;

забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок 
посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і 
організаціями;

сприяння підготовки молоді до військової служби, проведенню призову 
громадян на строкову військову службу;

надання допомоги у зміцненні українсько-молдовського державного 
кордону, здійсненні його інженерного облаштування, насамперед на 
центральній ділянці, яка межує з невизнаною Придністровською Молдавською 
Республікою;

протидії незаконному переміщенню через державний кордон зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів, підакцизної групи 
товарів та продукції широкого вжитку;

сприяння проведенню заходам антитерористичної та протидиверсійної 
діяльності в області шляхом ужиття додаткових спільних зусиль органів 
державної влади та правоохоронний^] органів, спрямованих на їх профілактику 
та попередження;
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сприяння у проведенні комплексу заходів з реформування 
правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів;

забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, 
громадського порядку (забезпечення публічної безпеки і порядку), боротьби зі 
злочинністю на території області, налагодження дієвої співпраці 
правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади у 
зазначеній сфері;

посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху; 
удосконалення профілактики правопорушень, усунення причин та умов їх 

виникнення;
оперативного реагування на заяви і повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо 
припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, 
забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних 
рішень;

посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції, 
забезпечення ефективної роботи, спрямованої на оздоровлення економічної 
інфраструктури та системи державного управління;

попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів;

протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності; 
посилення контролю за станом безпеки дорожнього руху; 
покращення стану надання сервісних послуг МВС, забезпечення їх 

максимального спрощення, швидкості та прозорості процедур;
недоп)ЧЦЄння проникнення на територію України в межах області з 

території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки радикально 
налаштованих організованих груп і осіб;

активізація роботи з питань протидії незаконній міграції; 
створення оптимальних умов для якісного та швидкого правосуддя на 

Вінниччині;
створення належних умов переб}шання в суді для з^асників судового 

процесу;
створення належних умов для забезпечення доступу до правосуддя 

людей з обмеженими фізичними можливостями;
забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установах 

виконання покарань, що унеможливить скоєння втеч із установ закритого типу 
та покращить умови несення служби персоналом виправних установ області;

підвищення довіри до поліцейського та іншого правоохоронця, як 
представника органу влади, який служить суспільству, до органів судової влади 
та суміжних правових інститутів;

сприяння стабільному соціально-економічному розвитку області, 
покращенню інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри населення до
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роботи правоохоронних органів шляхом здійснення узгоджених заходів із 
профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, 
що зумовили вчинення протиправних дій, а також поліпшення стану 
криміногенної ситуації в області.

Ресурсне забезпечення визначено у додатку 2 до цієї Програми.
Для відображення рівня досягнення мети, цілей та виконання завдань, 

передбачених Програмою визначено показники продукту, ефективності та



5. Пріоритети, напрями діяльності та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми

№ п/п Перелік заходів Програми

кш
Xя

1 1в О2 и _ «в X  М .*■
гА

н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ив5 к V© а:© я -5.
’В £ А 

8 в ^
Е § 1
А ^

С

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

5.1.1 Організація та забезпечення призову громадян на строкову військову сл ужбу

5.1.1.1

Облаттпування та підготовка обласного 
збірного пункту до проведення чергових 
призовів на строкову військову службу 
(проведення поточного та капітального 
ремонту будівлі обласного збірного 
пункту, асфальтування плацу та прилеглої 
території, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів), створення 
автоматизованих робочих місць (закупівля 
ПЕОМ та оргтехніки), придбання наочної 
агітації, оплата послуг перевезення 
громадян, призваних для проходження 
строкової військової служби).

2021-
2025

Безпосе
редньо

для
ОВК

Обласний
бюджет

2800 800 500 500 500 500 Забезпечення 
якісного та 
своєчасного 
призову на 
строкову 
військову 

службу

ОВК

Через 
КЕВ м. 
Вінниця

3750 750 750 750 750 750

5.1.2 Забезпечення виконання завдань з мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області



№ п/п Перелік заходів Програми

к
X
Xя
І І
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X м
гаVН

Виконавці
(подаються 
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1.2.1

Обладнання основного та запасного 
обласних пунктів управління проведення 
мобілізації людських і транспортних 
ресурсів на території області (створення 
локальної мережі управління та отримання 
інформації та автоматизованих робочих 
місць, закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
програмного забезпечення, облаштування 
приміщення, придбання та відновлення 
меблів та комплектуючих матеріалів)

2021-
2025

ОВК
(ОТЦКта

СП)

Обласний
бюджет 280 180 45 25 15 15

Забезпечення 
надійного 

управління 
проведенням 

заходів 
мобілізації на 

території 
області

5.1.2.2

Створення не знижувального запасу 
паливно-мастильних матеріалів для 
забезпечення доставки транспортних 
засобів і техніки до визначених пунктів 
передачі та для забезпечення проведення 
мобілізаційних заходів (у відповідності до

2021-
2025

ОВК
(ОТЦКта

СП)

Обласний
бюджет 5795 5795 - - - -

Забезпечення 
гарантованої 

поставки 
транспортних 

засобів і 
техніки до 
військових



№ п/п Перелік заходів Програми

В!ааяи .
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вимог П.23 постанови КМУ від 17.06.2020 
№ 405), оплата транспортних послуг 
перевезення громадян, призваних на 
військову службу при проведенні черг 
часткових мобілізацій та перевезення 
кандидатів для проходження військової 
служби 3 контрактом до навчальних 
центрів та проведення навчальних зборів

Бюджети
Вінницького,

Гайсинського,
Жмеринського,

Могилів-
Подільського,

Тульчинського,
Хмільницького

районів

1500 300 300 300 300 300

формувань під 
час мобілізації 
(забезпечення 

виконання 
військово- 

транспортного 
обов’язку)

5.1.2.3

Забезпечення проведення показових та 
інструкторсько-методичних занять, 
тренувань 3  адміністраціями елементів 
системи оповіщення, збору і поставки 
мобілізаційних ресурсів під час мобілізації 
в системі мобілізаційної підготовки 
(виготовлення стендів, наочної агітації, 
придбання канцелярських товарів, оплата 
послуг перевезення до навчальних місць)

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 100 20 20 20 20 20

Забезпечення 
мобілізаційно 
ї підготовки 

елементів 
бази 

мобілізаційно 
го

розгортання
області

5.1.2.4

Виготовлення єдиних формалізованих 
документів для забезпечення підготовки та 
функціонування при мобілізації елементів 
системи оповіщення, збору та поставки 
мобілізаційних ресурсів, забезпечення 
елементів системи обладнанням,

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 48 12 12 8 8 8

Забезпечення 
мобілізаційно 
ї підготовки 

елементів 
бази 

мобілізаційно

І



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
канцелярським прила/тлям та майном. го

розгортання
області

5.1.2.5

Проведення, 3 метою забезпечення роботи 
військово-лікарських комісій щодо 
встановлення придатності до військової 
служби резервістів та 
військовозобов’язаних, лабораторних, 
рентгено та флюорографічних досліджень, 
тестів на гостру респіраторну хворобу 
С0УГО-19, спричинену коронавірусом 
8АК8-СоУ-2, оплати праці лікарів-членів 
військово-лікарських комісій. Закупівля 
обладнання та інвентарю

2021-
2025

Заклади
охорони
здоров’я

вторинного
та

третинного
рівня

надання
медичної
допомоги,

ДОЗтаР

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Бюджет 
Вінницького 

району

12675 2675 2500 2500 2500 2500

Забезпечення 
готовності до 

поставки 
мобілізаційних 

ресурсів на 
навчальні 

збори та при 
мобілізації

Бюджет 
Г айсинського 

району
7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет
Жмеринського

району
7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет 
Тульчинського 

району ^
7605 1605 1500 1500 1500 1500



№ п/п Перелік заходів Програми
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

6 8 10 11 12
Бюджет

Хмільницького
району

7605 1605 1500 1500 1500 1500

5.1.3 Забезпечення проведення заходів мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне забезпечення суб*єктів
 територіальної оборони

5.1.3.1

Забезпечення формування підрозділів
територіальної оборони та проведення 
навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї та
боєприпасів, забезпечення речовим 
майном, харчуванням, оплата проживання, 
транспортних послуг перевезення
учасників навчань та особового складу під 
час проведення навчальних зборів з 
підрозділами територіальної оборони, 
оплата послуг автомобільних вантажних 
перевезень матеріально-технічних засобів 
для забезпечення проведення навчальних 
зборів).
Оплата послуг пасажирських та вантажних 
перевезень особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів учасників програми для
забезпечення їх участі у міжнародних
навчаннях,_____ показових_____ виступах,

2021-
2025

ОВК
(ОТЦКта 

СП), 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Забезпечення 
ефективного 
виконання 

завдань ТрО; 
вдосконаленн 

я
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансував-

ня

© я ^  ш ® 838 588еч
О

у  п и ч . з а р о к а м и

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
демонстраційних польотах тощо. 
Придбання спеціалізованих автомобілів 
(типу Renault Duster 4wd та ініпих), іншого 
спеціального обладнання, майна для 
суб’єктів територіальної оборони

5.1.3.2

Обладнання автоматизованих робочих 
місць для управління та підрозділів 
бригади ТрО на міському та позаміському 
пунктах управління обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрацій у 
відділі територіальної оборони
Вінницького ОВК (ОЩК та СП,), зокрема 
створення локальної мережі отримання 
інформації, проведення заходів з 
технічного захисту інформації, закупівля 
ПЕОМ та оргтехніки, комплектуючих 
придбання або відновлення меблів 
(комплектуючих матеріалів), закупівля 
канцтоварів, придбання інших 
матеріально-технічних засобів

2021-
2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗ та МЗ

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрО



№ п/п Перелік заходів Програми
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.1.3.3

Придбання матеріально-технічних засобів, 
канцелярських та господарських товарів 
для забезпечення якісної роботи штабу 
зони територіальної оборони

2021 -

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 50 10 10 10 10 10

Забезпечення 
ефективної 

роботи штабу 
зони ТрО

5.13.4

Проведення заходів шодо забезпечення 
територіальної оборони області, захисту 
населення від військового втручання та 
надання допомоги військовослужбовцям, 
які приймають участь в АТО, ООС.
Оплата транспортних послуг з метою 
перевезення в зону проведення операції 
Об’єднаних сил гуманітарної та іншої 
допомоги для особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів Вінниччини.
Проведення капітального та поточного 
ремонту, примішень, інженерних мереж 
пунктів управління обласної державної 
адміністрації, придбання та встановлення 
на них сучасних засобів зв’язку (в тому 
числі тих, що використовуються у ЗС 
України), технічних та комунікаційних 
систем, придбання оргтехніки, меблів 
інших матеріально-технічних засобів,

2021 -

2025
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗтаМЗ

Обласний
бюджет 8000 2000 2000 2000 1000 1000

Забезпечення 
реалізації 

завдань АТО, 
ООС на сході 

України, 
надання 

гуманітарної 
допомоги 

військовослу 
жбовцям, що 
беруть участь 

в ООС, 
вдосконаленн 

я системи 
управління 
ТрО області

І
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проведення комплексу заходів з технічного 
захисту інформації, закупівля пристроїв 
зв’язку та захисту інформації для 
забезпечення роботи штабу територіальної 
оборони області

5.1.3.5

Забезпечення навчального процесу 
резервістів і військовозобов’язаних 
військових частин ТрО в рамках 
проведення Єдиного стрілецького дня 
(транспортні послуги перевезення 
учасників занять до навчальних місць, 
полігонів, стрільбищ).

2021

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

Забезпечення 
ефективного 

виконання 
завдань ТрО; 

вдосконалення 
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави

Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,

Жмеринського,
Могилів-

Подільського,
Тульчинського,
Хмільницького

районів

1000 200 200 200 200 200

5Л .3 .6

Забезпечення зв’язку для здійснення 
управління силами та засобами, що 
плануються залучатись до територіальної 
оборони та мобілізації (створення мережі 
ІР -  телефонії)

2021

2025

ОВК
(ОТЦКта

СП)
Обласний
бюджет 3000 750 750 500 500 500

Забезпечення 
надійного 
управління 
силами ТрО

ч
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення підрозділів 
оборони засобами зв’язку.

територіальної Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,
Жмеринського,

Могилів-
Подільського,

Тульчинського,
Хмільницького

районів

3000 750 750 500 500 500

5.1.3.7

ж

Обладнання робочих місць (створення 
локальної мережі отримання інформації та 
автоматизованих робочих місць, 
проведення заходів з технічного захисту 
інформації, закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
комплектуючих придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів) для управління та підрозділів 
бригади ТрО, міського та позаміського 
пунктів управління обласної державної 
адміністрації, відділу територіальної 
оборони Вінницького ОВК
(територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки (ТЦК та СП), 
закупівля канцтоварів та паперу, 
придбання інших матеріально-технічних 
засобів тощо.

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

2021 -

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗтаМЗ

Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,

Жмеринського,
Могилів-

Подільського,
Тульчинського,
Хмільницького

районів

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрО

500 100 100 100 100 100
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Очікуваний
результат

10 11 12

5.1.3.8

Забезпечення формування підрозділів
територіальної оборони та проведення 
навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї та
боєприпасів, забезпечення речовим 
майном, харчуванням, оплата проживання, 
транспортних послуг перевезення
учасників навчань та особового складу під 
час проведення навчальних зборів з 
підрозділами територіальної оборони, 
оплата послзт автомобільних вантажних 
перевезень матеріально-технічних засобів 
для забезпечення проведення навчальних 
зборів)

2021 -

2025

ОВК
(ОТЦКта

СП),
ДЦЗ,

ВОЦЦЗта
М3

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Забезпечення 
ефективного 
виконання 

завдань ТрО; 
вдосконалення 
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави

5.1.3.9

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 1 бригади 
територіальної оборони

202
1-
202
5

ОВК,
ДЦЗ,

ВОЦЦЗта
М3

Жмеринська
РДА

Могилів-
Подільська

РДА

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Жмеринського

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

2500 500 500 500 500 500

Забезпечення 
життєдіяльно 

сті 
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення

'V



№ п/п Перелік заходів Програми

кшевЯ
“ 1  в о
® 8 
в
*8а
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

к _V в Ю в
® в 'ї' 
’В 3 ^

в I I ,и. в еа  ^

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Виконком 
Барської 

міської ради

Бюджет 
Барської 

міської ОТГ
2500 500 500 500 500 500

територіально 
ї оборони

5.1.3.10

Обладнання, уіримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 2 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦЦЗта 
МЗ 

Виконком 
Вінницької 

міської ради 
Ґайсинська 

РДА

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Гайсинського

району
2500 500 500 500 500 500

5.1.3.11

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 3 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ 

Жмеринська 
РДА 

Виконком

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях 
формування

Бюджет
Жмеринського

району 2500 500 500 500 500 500



№ п/п Перелік заходів Програми

ккX<9ш
§ 1  
Э §
Я М
га

Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

І «Ю я © я ^

® І  і
Оа ’®*

И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Жмеринської 
міської ради Бюджет 

Жмеринської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

підчас 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

5.1.3.12

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 4 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ

Хмільницька 
РДА 

Вінницька 
РДА 

Виконком 
Козятинської 
міської ради

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення 
життєдіяльно 

сті 
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

підчас 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет
Хмільницького

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Вінницького

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет 
Козятинської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

5.1.3.13

Обладнання, уіримання, забезпечення 
жиіієдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 5 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ 

Вінницької 
РДА, 

Гайсинської

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях 
формування 

підчас

Бюджет
Вінницького

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Гайсинського 2500 500 500 500 500 500



№ п/п Перелік заходів Програми

ваава
§ & 
^ іа
Іа
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

1 «'б ®® в ^
3 £  ^  £ и ^
^ £ і
й .а ^  
І -е -
е

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РДА 

Виконком 
Немирівської 
міської ради

району підготовки та 
ведення 

територіально 
ї оборониБюджет 

Немирівської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

5.1.3.14

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 6 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦЦЗта 
МЗ 

Тульчинська 
РДА, 

Могилів- 
Подільська 

РДА 
Виконком 

Томашпільськ 
ої міської 

ради

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення
життєдіяльно

сті
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

ПІД час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет
Тульчинського

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

2500 500 500 500 500 500

Бюджет 
Гомашпільської 

міської ОТГ
2500 500 500 500 500 500

5.1.3.15 Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально-

2021 ОВК,
ДЦЗ,

Обласний
бюджет 2500 /

.  А
? 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно



№ п/п Перелік заходів Програми

вввсе
В

» 1  
^ ів м•т
8а
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

їмвV в
® в ^  
’В ^
5 £  ^  Я ^   ̂
® 3 я в я чЯ и я
® 1а. а  ^
В

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 7 бригади 
територіальної оборони

2025 ВОЦ ЦЗ та 
МЗ 

Тульчинська 
РДА 

Виконком 
Тульчинської 
міської ради

Бюджет
Тульчинського

району
2500 500 500 500 500 500

сті
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

підчас 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет 
Тульчинської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

5.1.3.16

Обладнання складів, місць зберігання (та їх 
утримання), які використовуються для 
зберігання озброєння та військової техніки, 
матеріально-технічних засобів бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

КЕВ 
м. Вінниця 

для в/ч
А1619,
А2287

Обласний
бюджет 700 300 100 100 100 100

Забезпечення
життєдіяльно

СТІ
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї  оборони

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

350 150 50 50 50 50

Бюджет
Гайсинського

району
350 150 50 50 50 50

5.1.3.17

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
щодо ефективного виконання 
розвідувальних завдань, зміцнення 
матеріально-технічної бази

2021-
2025 РП СЗР Обласний

бюджет 1000 200 200 200 200 200

Забезпечення 
успішної 
реалізації 
завдань з 

безпеки та



№ п/п Перелік заходів Програми

кяяя
і  1
в 3 “ § в л•тг&©н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

V я
^  и0 р2 ^

1е £ ІВ Я Я
£ я '5'
л-в-

й

у пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
розвідувального підрозділу Служби 
зовнішньої розвідки України, який 
дислокується в м. Вінниця

оборони

5.1.4 Посилення охорони та інженерно^технічне облаштування українсько-молдовського державного кордону

5.1.4Л

Нарощення інженерної інфраструктури на 
державному кордоні (облатптування проти 
транспортного рову, паркану з колючого 
дроту, інше), в тому числі на центральній 
(придністровській) ділянці українсько- 
молдавського державного кордону в межах 
Вінницької області
Забезпечення якісного та своєчасного 
ремонту інженерної техніки, придбання 
підсистем відео спостереження (з метою 
встановлення їх в пунктах пропуску через 
державний кордон України) та пально- 
мастильних матеріалів

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін 

Могилів- 
Подільська 

РДА 
Тульчинська 

РДА

Обласний
бюджет 3500 700 700 700 700 700

Для 
покращення та 

створення 
належних умов 

для охорони 
державного 

кордону 
України

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

1000 200 200 200 200 200

Бюджет
Тульчинського

району
1000 200 200 200 200 200

5 Л.4.2 Створення належних умов для виконання 
завдань з охорони державного кордону.

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 4000 800• 800 800 800 800 Облаштуванн 

я будівель та



№ п/п Перелік заходів Програми

в 
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І

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми З ГІД Н О  
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Джерело
фінансуван
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и
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
забезпечення зберігання, ремонту, 
обслуговування техніки, озброєння, 
несення служби та організації побуту 
військовослужбовців. Покращення умов 
для несення служби та організації побуту 
особового складу прикордонного загону, 
зокрема:
- облаштування службових приміщень, 
будівель, споруд, інженерних мереж та 
інфраструктури військового містечка 
«Серебрія»;
- облаштування контрольно - пропускного 
пункту управління прикордонного загону;
- облаштування службових приміщень та 
адміністративних будівель управління 
прикордонного загону;
-влаштування асфальтового покриття
території управління прикордонного 
загону та автомобільного парку___________

Могилів-
Подільська

РДА
Тульчинська

РДА

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

250 50 50 50 50 50

Бюджет
Тульчинського

району
250 50 50 50 50 50

споруд 
прикордонног 

о загону з 
метою 

створення 
умов для 
несення 

служби та 
організації 

побуту 
особового 

складу 
прикордонног 

о загону.

І



№ п/п Перелік заходів Програми

кпа:евя
§ 1  
в 3 а 88 ео•м8а
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно
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ітт _V яЮ 8© й 
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1.4.3

Забезпечення належних умов зберігання 
озброєння та військової техніки, 
обладнання, майна, устаткування, зокрема:
- облатптування боксів зберігання 
озброєння та військової техніки;
- проведення ремонту покрівлі складів 
зберігання майна інженерно - технічного 
відділу;
- встановлення воріт - ролетів на боксах 
зберігання автомобільної техніки

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Створення 
умов для 

належного 
зберігання 
техніки, 

обладнання, 
майна та 

устаткування 
прикордонног 

0 загону.

5.1.4.4

Обслуговування та ремонт транспортних 
засобів, спеціальної техніки, закупівля 
запасних частин та технічного майна до 
транспортних засобів.

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 1330 200 230 260 300 340

Забезпечення 
якісного та 
своєчасного 

ремонту 
транспортних 

засобів та 
спеціальної 

техніки.

5.1.4.5

Забезпечення надійного зберігання зброї, 
боєприпасів та спеціальних засобів в 
підрозділах охорони державного кордону 
та управління прикордонного загону. 
Здійснення обслуговування та ремонту 
стрілецької зброї, засобів активної

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

Недопущення 
втрат та 

крадіжок 
зброї та 

боєприпасів. 
Забезпечення



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
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Джерело
фінансуван

ня
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у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
оборони, оптичних та електронно- 
оптичних приладів, закупівля
акумуляторних батарей, запасних частин 
до них.

якісного та 
своєчасного 
проведення 

ремонту 
зброї, засобів 

активної 
оборони, 

оптичних та 
електронно- 

оптичних 
приладів та 

підтримання 
їх в постійній 
готовності до 
використання

5.1.4.6
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріально-технічних та 
спеціальних засобів і майна для управління 
та підрозділів прикордонного загону

2021-

2025
Прикордонн 

ий загін
Обласний
бюджет 100 20 20 20 20 20

Забезпечення 
оперативно- 
службової 
діяльності 
управління 

прикордонног 
о загону та 
підрозділів 

охорони 
державного



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
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и
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
кордону

5Л.4.7

Здійснення комплексу заходів щодо 
зміцнення українсько-молдовського 
державного кордону. Придбання 
мілітаризованої броньованої техніки, 
автотранспорту іншого спеціального 
обладнання, майна та спецзасобів для 
збереження життя та здоров’я персоналу 
прикордонного загону, інших військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів в умовах ведення активної оборони 
у разі виникнення конфліктної, 
нестандартної ситуації при порушенні 
державного кордону України

2021-
2025

ДЦЗ, ВОЦ ЦЗ 
таМЗ

Обласний
бюджет 6000 1500 1500 1000 1000 1000

Зміцнення 
українсько- 

молдовського 
державного 

кордону, 
підвищення 

готовності до 
своєчасного 
та якісного 

реагування на 
ситуацію на 
державному 

кордоні

5.1.5 Створення належних умов для виконання завдань за призначенням установами та військовими частинами, забезпечення зберігання
техніки, озброєння, несення служби та організації побуту військовослужбовців

5.1.5.1

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
для відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання 
адміністративного корпусу, казармено-

2021-
2025

в/ч 3008 Обласний
бюджет 4550 910 910 910 910 910 Підвищення 

боєготовності 
військових 
частин та їх 

готовності до 
захисту

в/ч 3028 Обласний
бюджет 4750 950 950 950 950 950



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
житлового фонду, запасних пунктів 
управління, господарських та інших 
споруд, інженерних мереж, приміщень 
(місць) зберігання озброєння, техніки, 
зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення відновлювальних робіт
техніки, озброєння та спеціальних засобів, 
увічнення пам’яті загиблих
військовослужбовців, придбання або
відновлення меблів (комплектуючих
матеріалів), придбання інших матеріально- 
технічних, спеціальних засобів та майна 
тощо.
Поточний ремонт та забезпечення пально- 
мастильними матеріалами, запасними
частинами службового автотранспорту. 
Закупівля техніки (технічних засобів), 
обладнання, засобів зв’язку, інших
матеріально-технічних та спеціальних
засобів і майна для військових частин та їх 
підрозділів.
Придбання ПЕОМ та оргтехніки,
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих.

Через
КЕВ

<7' м.
Вінниця

< Безпосе
оа редньо

для в/ч
А1619

Обласний
бюджет 6500 1000 1600 2400 500 1000

території та 
забезпечення 
правопорядку

Обласний
бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Бюджет
Гайсинського

району
1500 300 300 300 300 300

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

в/чА1231 Бюджет 
Вінницької 

міської ОТГ
1000 200 200 200 200 200

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

в/ч А2656 Бюджет 
Вінницької 

міської ОТГ
1000 200 200 200 200 200

<
оа

Через
КЕВм.
Вінниця

Обласний
бюджет 2800 500 500 500 800 500

Безпосе
редньо

Обласний
бюджет 1600 400 300 300 300 300

І
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у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Придбання автомобільної та спеціальної 
техніки для учасників програми. 
Забезпечення службовим житлом 
військовослужбовців, які брали участь в 
проведені антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил на сході України

е-Н
<
09

Д Л Я  в/ч
А1445

Бюджет
Хмільницького

району
500 100 100 100 100 100

Ч ерез 
К ЕВ  м. 
В інниця

Обласний
бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Обласний
бюджет 4750 950 950 950 950 950

Безпосе 
редньо 
для в/ч 
А 1П 9

Бюджет
Хмільницького

району
1000 200 200 200 200 200

Бюджет 
Калинівської 
міської ОТГ

750 150 150 150 150 150

в/ч А0215 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300

в/ч А2287 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет

^ ____

1500 300 300 300 300 300
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Виконавці
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и
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

о
гоО
<

Через
КЕВ

М.ВІННИЦЯ
Обласний
бюджет

5000 1000 1000 1000 1000 1000

Безпосе 
редньо 
для в/ч 
А0310

1500 300 300 300 300 300

ДЦЗ,ВОЦЦЗ 
га МЗ

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

5.1.5.2

Облатптування будівель та споруд 
Вінницького обласного військового 
комісаріату (ОТЦК та СП) (проведення 
поточного ремонту, придбання меблів). 
Проведення пото
чного ремонту боксів для зберігання 
озброєння та військової техніки, 
складських приміщень для зберігання 
матеріально-технічних запасів

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 5500 1500 1000 1000 1000 1000

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням

5.1.5.3

Створення належних умов для роботи 
особового складу Вінницького обласного 
військового комісаріату (ОТЦК та СП) 
(матеріально-технічне забезпечення, 
проведення поточного та капітального 
ремонту приміщень та будівлі тощо) з

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 2 500 500 500 500 500 500

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням
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я
І ІS оя8 м
SаVН

Виконавці
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ё  S ® 8

І  І
я S
® Аа  ^  Ц

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
метою забезпечення своєчасного, якісного 
та повного виконання завдань з мобілізації 
людських та транспортних ресурсів

5.1,5.4

Забезпечення проведення заходів 
створення на базі військових комісаріатів 
області територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, 
відновлення, реконстр)тсції, поточного та 
капітального ремонту, забезпечення 
належного утримання будівель, службових 
та господарських приміщень обласного та 
районних (міських) військових 
комісаріатів області (територіальних 
центрів комплектування), обладнання 
робочих місць для особового складу, 
забезпечення меблями, придбання ПЕОМ 
та оргтехніки для обладнання 
автоматизованих робочих місць, закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання ініпих 
матеріально-технічних засобів тощо)

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 4250 1450 700 700 700 700

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Проведення поточного та капітального 
ремонту боксів для зберігання ОВТ та 

5.1.5.5 складських приміщень для зберігання 
матеріально-технічних запасів
Вінницького ОВК (ОТЦК та СП).

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 2000 800 300 300 300 300

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням, 
забезпечення 

надійного 
зберігання 

озброєння та 
військової 
техніки, 

матеріально- 
технічних 

засобів

5.1.5.6

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на облаштування огорожі 
довжиною 2,5 км та встановлення системи 
відеоспостереження

2021

2025
в/ч

А4610
Обласний
бюджет 1050 1050

Покращення 
стану системи 

охорони і 
оборони 

військової 
частини

5.1.6 л Зміцнення військової дисципліни та протидія злочинності серед військовослужбовців
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.1.6Л

Зміцнення матеріально-технічної бази 
Вінницького зонального відділу Військової 
служби правопорядку.
Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
щодо відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту, 
утримання адміністративного корпусу, 
казармено-житлового фонду, інженерних 
мереж, господарських та інших споруд, 
приміщень (місць, будівель) зберігання 
озброєння, та військової техніки, 
проведення відновлювальних робіт
військової техніки, озброєння та 
спеціальних засобів, придбання або
відновлення меблів (комплектуючих
матеріалів), придбання інших матеріально- 
технічних, спеціальних засобів та майна 
тощо. Поточний ремонт та забезпечення 
пально-мастильними матеріалами,
запасними частинами службового
автотранспорту.
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріально-технічних та 
спеціальних засобів і майна з метою

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

2021

2025
ВСП

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

150 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО

Створення 
належних 
умов для 
несення 
служби, 

посилення 
контролю за 

станом 
військової 

дисципліни
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
удосконалення системи управління. 
Придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих

5.1.6.2
Облагптування приміщень гауптвахти 
Вінницького зонального відділу ВСП у м. 
Вінниця

2021

2025
ВСП

Обласний
бюджет 100 100 100 100 100 100 Посилення 

контролю за 
станом 

військової 
дисципліни

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

50 50 50 50 50 50

5.1.7 Проведення заходів щодо підготовки території області до оборони, захисту населення від військового втручання, участі в операції
Об’єднаних сил

5.1.7.1

Участь у забезпеченні охорони публічного 
порядку в зоні проведення ООС на сході 
держави. 2021-

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Забезпечення 
реалізації 

завдань ООС 
на сході 
України

5.1.7.2

А

Забезпечення готовності сил і засобів 
правоохоронних підрозділів до дій за 
призначенням в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
здійснення завдань по спільному 
плануванню заходів територіальної 
оборони

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Підвищення
захищеності
населення

регіону
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10 11 12

5.1.7.3

Придбання, з метою підвищення 
професійного рівня та особистої безпеки 
поліцейських, які здійснюють боротьбу з 
тероризмом, навчальної (страйкбольної) 
зброї, захисного та тактичного 
спорядження, включаючи вибухозахисні 
костюми та спеціальну техніку 
(телевізійний бінокуляр та бінокль нічного 
бачення, квадрокоптер-розвідник,
металошз^ач, міношукач, тощо), цифрові 
радіостанції, обладнання стандарту ОМК 
для побудови транкінгової системи 
захищеного цифрового радіозв’язку та 
проведення тренінгів наближених до 
реальності з працівниками, які 
відряджаються в зону проведення ООС та 
іншими категоріями поліцейських

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 7000 2000 1140 1160 1300 1400

Підтримання 
рівня 

готовності до 
протидії 

ймовірним 
загрозам

5Л.7.4

У кримінальних провадженнях за фактами 
вчинення злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом зброї, у кожному 
випадку з’ясовувати джерело походження 
предметів злочинів, можливого їх 
надходження із зони проведення операції 
Об’єднаних сил, а також для перевірки

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Недопущення 
фактів 

надходження 
вогнепальної 
зброї із зони 
проведення 

ООС
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10 11 12
вилученої зброї скеровувати до Військової 
прокуратури Вінницького гарнізону 
інформацію із її ідентифікаційними
ознаками.

5.1.8 Створення умов для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції та операції Об*єднаних сил

Проведення заходів щодо санаторного 
лікування та медичної реабілітації
військовослужбовців-учасників АТО, ООС 
операції. Придбання устаткування та 
обладнання для клініки медичної 
реабілітації учасників АТО, ООС. 
Здійснення комплексу заходів,
спрямованих на створення належних умов 
щодо відновлення, реконструкції, 

5.1.8.1 капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, господарських та інших 
споруд, приміщень (місць) зберігання 
озброєння, техніки, зміцнення матеріально- 
технічної бази, проведення
відновлювальних робіт техніки, озброєння 
та спеціальних засобів і обладнання, 
інженерних мереж військового містечка

2021-
2025

ВМКЦ МО, 
Виконком 
Вінницької 

міської ради

Обласний
бюджет

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

4500

500

900

100

900

100

900

100

900

100

900

100

Забезпечення 
належного 

лікування та 
медичної 

реабілітації 
учасників АТО, 

ООС
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5.1.9 Заходи з пропагування та популяризації військової служби

5Л.9.1

Виготовлення та розміщення плакатів, які 
пропагують та популяризують військову 
слз^бу розміщення їх на рекламоносіях 
(білбордах, сітілайтах тощо). Виготовлення 
відео та аудіо матеріалів, які створюють 
позитивний імідж військовослужбовця, та 
їх розміщення на каналах обласного 
телебачення та радіо.
Організація та проведення інформаційної 
кампанії щодо супроводження заходів із 
популяризації та пропагування військової 
служби

2021

2025
ДІДтаКзГ,

ОВК
Обласний
бюджет 750 150 150 150 150 150

Покращення 
показників 

добору 
кандидатів для 
проходження 

військової 
служби за 

контрактом, 
забезпечення 

виконання 
заходів із 
призову 

громадян на 
строкову 
військову 
службу

5.1.9.2

Оплата послуг з виготовлення та 
розміщення інформаційних стендів 
(білбордів, сітілайтів тощо) для агітації, 
реклами та пропагування військової 
служби, заходів з організації та проведення 
інформаційної кампанії щодо

2021

2025

ОВК, 
ДІД та КзГ, 
Прикордонн 

ий загін

Обласний
бюджет 250 50 50 50 50 50

Підняття 
авторитету 
людини у 
військовій 

формі. 
Покращення 
показників
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2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
популяризації військової служби добору 

кандидатів для 
проходження 

військової 
служби за 

контрактом, 
забезпечення 

виконання 
заходів із 
призову 

громадян на 
строкову 
військову 
службу

5.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

5.2.1 Забезпечення національної безпеки та посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції

5.2.1.1 

-------- —

Придбання військового майна, спеціальних 
засобів, спеціального автотранспорту, 
засобів зв’язку, засобів для оснаїдення 
режимних приміщень, пально-мастильних 
матеріалів та інших матеріально-технічних 
засобів для:
-потреб оперативно-службової діяльності 
регіональної оперативної групи УСБУ, що

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет ЗО ООО 5000 5500 6000 6500 7000

Створення 
належних умов 

праці для 
співробітників 

органів 
державної 
безпеки, 

удосконалення
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діє в районі проведення антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил;
- проведення контррозвідувальних заходів 
3 метою запобігання, виявлення, 
припинення і розкриття розвідувально- 
підривної діяльності проти України 
юридичними та фізичними особами, які 
знаходяться на території Вінницької 
області

діяльності 
органів 

державної 
безпеки, 

забезпечення 
ефективного 
виконання 

покладених на 
них завдань і 

функцій

5.2.2 Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду

5.2.2.1

Створення захищеного комфортного 
життєвого простору для громадян шляхом 
надання безпекових послуг, доступних і 
наближених до людей, через створені 
Центри безпеки в об’єднаних 
територіальних громадах

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 5500 1100 1100 1100 1100 1100

Підвищення 
безпеки 

життєдіяльно 
сті населення 

громад та 
покращення 

реагування на 
правопоруше 

ння

5.2.2.2

А

Створення належних умов для несення 
служби, підвищення якості професійної 
підготовки, тренувально-спортивних 
занять та навчань поліцейських підрозділів

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 21000 7000 8300 2000 1900 1800

Покращення
якості

надання
населенню
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поліції області:
- проведення реконструкції приміщень, 
капітальнртх та поточних ремонтів 
адміністративних будівель, спортивних 
залів та споруд;
- обладнання відповідною комп’ютерною і 
оргтехнікою, комплектуючими, 
витратними матеріалами, офісними 
меблями, канцелярським приладдям, тощо.

області
поліцейських

послуг

5.2.2.3

Забезпечити постійну співпрацю (з 
населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства), яку спрямувати на 
задоволення їхніх потреб, особливу увагу 
акцентувати на попередженні і 
профілактиці кримінальних, а також інших 
правопорушень за допомогою 
громадськості

2021-
2025 ГУНП Залученн

і к  й

я коштів не потребує

Налагодження 
співпраці 3 

територіальни 
ми громадами 

та розвиток 
навичок 

громадян, 
пов’язаних із 

забезпеченням 
особистої 
безпеки
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5.2.2.4

Для протидії злочинності, розкриття і 
розслідування кримінальних 
правопорушень з урахуванням динаміки і 
структури злочинності на території 
області, окремих районів, утворювати 
спільні робочі групи, до яких долучати 
представників об’єднаних територіальних 
громад для розроблення заходів із 
превенції злочинних посягань, зокрема 
майнового характеру

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Вжиття 
комплексних 

заходів по 
посиленню 

протидії 
злочинності

5.2.2.5

Вживати оперативно-розшукові заходи по 
виявленню кримінальних правопорушень 
за фактами самовільного захоплення 
земель та неправомірного отримання права 
користування та власності на них, в тому 
числі шахрайських дій з врожаями та 
сільськогосподарською технікою.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Протидія 
фактам 

перешкоджання 
господарській 
діяльності та 
заволодіння 

майном 
підприємств

5.2.2.6 

------------ —

Для забезпечення охорони публічної 
безпеки і порядку на території області, 
посилення контролю за станом 
правопорядку на вулицях та в інших 
публічних місцях, попередження та 
оперативного виявлення правопорушень 
максимально збільшити на вулицях та в

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 105 21 21 21 21 21

Зниження 
рівня 

злочинності в 
публічних 

місцях
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інших публічних місцях розміщення 
засобів відеонагляду, у тому числі з 
можливістю розпізнавання рис обличчя, та 
можливістю централізованого виведення 
інформації до підрозділів поліції, а 
також облаштування публічних місць, 
віддалених від центрів населених пунктів, 
кнопками термінового виклику поліції

5.22.1

Провести заходи, спрямовані на створення 
в кожній територіальній громаді 
громадського формування з охорони 
громадського порядку, з подальшим 
проведенням спільного патрулювання з 
працівниками поліції.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Профілактика 
вчинення 

правопоруше 
нь в 

публічних 
місцях

5.2.2.%

Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед населення, у 
тому числі у молодіжному середовищі, 3 

використанням виготовленої друкованої 
роздаткової продукції (буклети, 
інформаційні листівки, інше), шляхом 
розміщення інформаційних плакатів на 
бігбордах та сітілайтах щодо безпечного 
дитинства, попередження дорожньо- 
транспортних пригод, проявів домашнього

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 300 50 55 60 65 70

Зниження 
дорожньо- 

транспортного 
травматизму 

та зменшення 
проявів 

домашнього 
насильства
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насильства та інших негативних явищ в 
суспільстві, заходи з протидії яким 
уживаються підрозділами превентивної 
діяльності поліції області.
Створення належних умов для несення 
служби, зміцнення матеріально-технічної 
бази, проведення відновлювальних робіт, 
ремонту та забезпечення пально- 
мастильними матеріалами, запасними 
частинами службового автотранспорту. 

5.2.2.9 Закупівля спеціального обладнання, 
засобів зв’язку, відеоспостереження, 
придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
програмного забезпечення,
комплектуючих, інших матеріально- 
технічних та спеціальних засобів

2021-
2025

УПП 
(Управління 
патрульної 

поліції у 
Вінницькій 

області 
(через 

Департамент 
у патрульної 

поліції 
Національно 

ї  поліції 
України)

Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300

Підвищення
особистої
безпеки

патрульних
поліцейських

та
ефективності 
несення ними 

служби
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5.2.2,10

Виготовлення та розміщення плакатів, які 
створюють позитивний імідж 
правоохоронця (поліцейського) та їх 
розміщення на рекламоносіях (білбордах, 
сітілайтах тощо).

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 500 100 100 100 100 100

Підняття 
авторитету 
людини у 

формі, 
створення 

позитивного 
образу 

правоохоронц 
я

5.2.3 Протидія тероризму

5.2.3.1

Придбання військового майна, 
спеціального спорядження та засобів 
зв’язку для потреб спецпідрозділу УСБУ, а 
також суб’єктів боротьби з тероризмом в 
регіоні

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет 3000 600 600 600 600 600

Підтримання 
належного 

рівня 
готовності до 

протидії 
ймовірним 

терористичним 
загрозам

5.2.3.2
Придбання паливно-мастильних 
матеріалів, комплектуючих до 
автомобільної, в тому числі спеціальної 
техніки, що може бути задіяна в операції

2021-
2025 УСБУ Обласний 

бюджет ґ\ 4000 700 750 800 850 900

Забезпечення,
бойової

злагодженості
та

«  /
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Об’єднаних сил та використовується для 
проведення (за планами КГ АТЦ при 
УСБУ) тактико-спеціальних та командно- 
штабних навчань і тренувань з 
антитерористичної тематики, а також для 
потреб координаційної групи АТЦ при 
УСБУ.

натренованос 
ті особового 

складу 
підрозділів 

взаємодіючих 
органів, 

призначеного 
для 

виконання 
завдань з 
протидії 

тероризму

5.2.3.3

Матеріально-технічне забезпечення 
діяльності координаційної групи АТЦ при 
УСБУ, а також її ситуаційного 
антитерористичного центру

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет 275 75 50 50 50 50

Підвищення 
ефективності 

прийняття 
управлінськи 

X рішень 
щодо 

запобігання 
або 

припинення 
терактів



№ п/п Перелік заходів Програми

888Я8
« Іи и 
я•мга©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Ья8и 8'Й В © 8
«  § 
І ^СП мо  В 
В 2  ^ .2 © 2. а  ■в'
й

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Створення оптимальних умов 
оперативного реагування та належної 
взаємодії з органами місцевого 
самоврядування під час проведення 
розвідувальних заходів з метою 
запобігання, виявлення, припинення і 
розкриття будь-яких форм розвідувально- 
підривної діяльності проти України 

5.2.3.4 юридичними та фізичними особами, які 
знаходяться на території області та вжиття 
заходів щодо оснащення спеціальними 
засобами та технікою відповідних 
підрозділів поліції області:

придбання засобів, техніки 
спеціального призначення для виконання 
оперативних завдань;

“ придбання безпілотного літального 
апарату (квадрокоптера)_________________

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 370 90 70 70

Попередженн 
я та 

виявлення 
фактів

70 70 розвідувально
-підривної 
діяльності 

проти безпеки 
України



№ п/п Перелік заходів Програми

я
X
Xявев8в
.38а©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван*

ня

ь.я© яв ® 8 ’В г8 Я
І  І* 

 ̂ Іи Я
§,4-

у  пич. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення участі співробітників ГУНП 
в проведенні антитерористичних операцій 
(бойових діях) та інших заходах, навчань 
та тренувань спеціальних підрозділів, 
спільних груп розрахунку по боротьбі з 
тероризмом, зокрема: придбання

5.2.3.5 спеціальних автомобілів; паливно- 
мастильних матеріалів; засобів утримання 
службового автотранспорту
(автозапчастин, мастильних засобів, 
автошин тощо); радіостанцій; засобів та 
обладнання для оснащення режимних 
об’єктів

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 1500 300 300 300 300 300

Підтримання 
належного 

рівня 
готовності до 

протидії 
ймовірним 

терористичним 
загрозам



№ п/п Перелік заходів Програми

8
Я888
і  І* S
в 09 •яяSа0>Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

U
І  «“g g}В 8

S іU в © S.
Е

у /71.4. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
Створення належних умов для 
антитерористичного захисту особливо 
важливих державних об’єктів,
зокрема: придбання та встановлення 
металошукача (рамки) для виявлення зброї 
та вибухівки в адміністративних будівлях, 

5.2.3.6 де розміщені обласна рада, обласна 
державна адміністрація, їх структурні 
підрозділи і установи, запасні пункти 
управління обласної державної
адміністрації, придбання та встановлення 
на них камер відеоспостереження (за 
необхідності додаткових)

2021-
2025

УСКВ, 
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗтаМЗ

Обласний
бюджет 1100 300 200 200 200 200

Підвищення
антитерорист

ичної
захищеності
державних

об’єктів

5.2.3.7

Забезпечити оперативне перекриття місць 
компактного проживання, роботи та збору 
іноземців, які прибули з «критичних» 
регіонів країни та світу, а також 
переселенців зі сходу України з метою 
отримання попереджувальної інформації 
стосовно процесів, що відбуваються в цих 
середовищах й зменшення негативного 
впливу на криміногенну ситуацію в 
регіоні.________________________________

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Недопущення
випадків

терористичних
проявів

Лі



№ п/п Перелік заходів Програми

8888
1 1 
« і
.3 "
І
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и8и 8
'г азо вз ^  
98 2 АВВ 8
и ^  0
© 5 і  в 2 ^  и я ^

й

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.3.8

Здійснити заходи щодо розшуку осіб, які 
переховуються від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, суду, або 
ухиляються від відбування кримінального 
покарання, а також осіб, причетних до 
терористичної діяльності

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Покращення
якості

оперативно-
розшукової
діяльності

5.2.4 Протидія організованій злочинності

5.2.4.1

3 метою унеможливлення впливу 
криміналітету на соціально -  економічні 
процеси в регіоні, вжити комплекс 
оперативних заходів щодо виявлення і 
ліквідації суспільно небезпечних груп та 
організацій, налагодити ефективний 
механізм протидії етнічній організованій 
злочинності, а також забезпечити 
міжнародну взаємодію по ліквідації 
транснаціональних злочинних угрупувань

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Викриття
організованих

злочинних
уіруповань

5.2.4.2

Вжити дієвих заходів з метою 
забезпечення відшкодування збитків 
державним інтересам, завданих 
злочинами, вчиненими організованими 
групами та злочинними організаціями

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Відшкодував 
ня збитків 
державним 
інтересам, 
завданих



№ п/п Перелік заходів Програми
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“ 1
“ § я м•ш
8&©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ЬяВ8© я
® я ^  
’Я 2 ^
5 © 0 
® 2 § 
£ § 1  
а « .
Б

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
злочинами

посяганнями

5.2.4.3

Забезпечити знешкодження та 
документування злочинних груп, в тому 
числі тих, які займаються вчиненням 
розбійних нападів, грабежами, 
крадіжками, шахрайствами, незаконними 
заволодіннями транспортними засобами та 
активно впливають на криміногенну 
ситуацію в області.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Посилення 
протидії 

злочинності та 
притягнення до 
відповідальност 
і організаторів і 

членів 
злочинних груп

5.2.4.4

Проаналізувати наявну оперативну 
інформацію та вжити заходів спрямованих 
на припинення каналів нелегального 
переміщення через державний кордон 
спирту, підакцизних товарів, а також 
викриття організованих злочинних груп, 
що незаконно виготовляють та здійснюють 
їх реалізацію

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Попередженн 
я фактів 

незаконного 
переміщення 
товарів через 
державний 

кордон



№ п/п Перелік заходів Програми

8
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і
і

І©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Ья 8 <•» 8 ^  8 
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В 8  ^
5 «і 
о 5 § Е я ^и .3
а,«.
Е

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.2А5

Забезпечення належних умов праці та 
покращення матеріально-технічного
оснащення управління з метою здійснення 
якісного супроводження процесів, що 
відбуваються на території області. 
Проведення капітального та поточного 
ремонту будівлі управління, придбання 
майна, спеціальних засобів, засобів зв’язку, 
пально-мастильних матеріалів та інших 
матеріально-технічних засобів для 
забезпечення оперативної діяльності 
управління

2021-
2025

УСР 
(Управління 
стратегічних 

розслідувань у 
Вінницькій 

області) через 
Державну 
установу 
«Центр 

обслуговування 
підрозділів 

Національної 
поліції 

України»

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Виявлення, 
попередження і 

припинення 
діяльності 

стійких 
суспільно- 

небезпечних 
організованих 

груп і злочинних 
організацій, які 
впливають на 

соціально- 
економічну та 
криміногенну 

ситуацію в 
державі та 

регіоні.

5.2.5 Протидія кібернетичним злочинам

5.2.5.1

і

Проведення капітального та поточного 
ремонту приміщень відділу за адресою: 
м. Вінниця, вул. В. Чорновола, 5.
Закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
програмного забезпечення, комплекту
ючих, спеціальної техніки та засобів, 
придбання або відновлення меблів

ВПКз,
через Державну

2021-
2025

установу
«Центр

обслуговування
підрозділів

Національної
поліції

О бласний
бю дж ет

1600 320 320 320 320 320

Запобігання та 
припинення 

кіберзлочинів, 
забезпечення 

виконання 
завдань з 

профілактики 
правопорушень



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(комплектуючих матеріалів), закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо. 
Поточний ремонт та забезпечення, 
запасними частинами, пально- 
мастильними матеріалами службового 
автотранспорту

України» та боротьби зі 
злочинністю, 

створення 
належних умов 

праці, 
особового 

складу відділу

5.2.6 Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин

5.2.6.1

Проведення комплексу заходів, 
спрямованих на припинення 
кримінального обігу зброї та вибухівки, 
попередження і розкриття злочинів 3 їх 
застосуванням

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покращення 
профілактика 

скоєння 
злочинів 3 

використанням 
вогнепальної 

зброї

3.2.6.2 

-------^

Встановлення в пунктах пропуску через 
державний кордон України на напрямках 
пішохідного сполучення «вхід» в Україну 
та «вихід» 3 України арочних метало 
детекторів

2021-
2025

Прикордонниг
загін

Обласний
бюджет 350 175 175 - - -

Протидія 
незаконному 
переміщенню 

через 
державний 

кордон 
України зброї, 
боєприпасів.

'Л ’



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
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ми згідно 
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Джерело
фінансуван

ня
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Й ^
® 2 § 
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В

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
матеріалів та 

предметів, 
заборонених

до
переміщення 

через 
державний 

кодон України

5.2.6.3

Обслуговування комплексів радіаційного 
контролю за переміщенням ядерних та 
радіоактивних матеріалів через державний 
кордон. Закупівля акумуляторних батарей, 
запасних частин для приладів радіаційної 
та хімічної розвідки

2021-
2025

Прикордонний
загін

Обласний
бюджет 340 60 70 70 70 70

Недопущення 
переміщення 

через 
державний 

кордон ядерних 
та радіаційних 

матеріалів, 
своєчасний 
ремонт та 

заміна 
комплектуючих

5.2.6.4
Проводити заходи по документуванню 
протиправної діяльності осіб, які 
займаються виготовленням, переробкою 
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Покращення 
профілактики 

вчинення 
злочинів 3 

використанням



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення
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фінансуван
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вогнепальної

зброї

3.2.6.5

Організувати проведення комплексу 
заходів, спрямованих на розкриття 
резонансних злочинів минулих років, в 
першу чергу вчинених 3 використанням 
вогнепальної зброї та вибухових речовин, а 
також на замовлення

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
залишку
злочинів
минулих

років

3.2.6.6

Забезпечити документування міжнародних 
каналів надходження та встановлення осіб, 
які здійснюють контрабандним 
переміщенням зброї, вибухівки, інших 
засобів ураження на українського -  
молдовській ділянці державного кордону

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Ліквідація 
каналів 

незаконного 
постачання 

зброї та 
вибухівки

52.6.1

Забезпечити використання потенціалу 
кінологічної служби при реагзшанні та 
виїзді на місця пригод, активізувати 
використання спеціальних собак з пошуку 
вогнепальної зброї, вибухівки чи 
боєприпасів при проведені оперативно- 
профілактичних заходів

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Підвищення 
ефективності 

докумешуванн 
я протиправної 

діяльності у 
сфері 

незаконного 
обігу зброї

І
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.6.8

Активізувати роботу щодо виявлення 
власників зброї, термін дії дозволів у яких 
закінчився, порушень правил поводження 
зі зброєю та умов її зберігання, з 
подальшим притягненням власників до 
адміністративної відповідальності з 
накладенням відповідних штрафних 
санкцій або прийнягіям рішення про 
анулювання дозволу на право носіння та 
зберігання зброї

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
документуван 

ня
правопоруше 

нь у сфері 
дозвільної 

системи

5.2.7 Боротьба з рецидивною злочинністю

5.2.7.1

Забезпечення належного обліку і вивчення 
осіб, які були раніше засуджені і 
утримуються в місцях позбавлення волі 
після повторного засудження.
За результатами вивчення та аналізу 
причин та умов, що сприяли вчиненню 
цими особами повторних кримінальних 
правопорушень, вживати заходів протидії 
рецидивній злочинності

2021-
2025

ГУНП,

ЦЗМРУз
ПВКП

Залучення коштів не потребує 

/

Зменшення
кількості

рецидивних
злочинів

А



№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8Є888
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван'

ня

U
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«  g
і  ^
^ і  я а  ̂.а* Ао. ̂

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.2.72

З метою запровадження механізму
спільного контролю підрозділів поліції, 
служби пробації та органів місцевого 
самоврядування за поведінкою осіб, які 
звільняються з місць позбавлення волі, 
реалізації заходів щодо їх ресоціалізації, 
долучитися до проведення досліджень 
щодо визначення оптимального способу 
забезпечення спільного контролю_________

2021 -

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Ресоціалізація 
осіб, які 

звільнилися з 
місць 

позбавлення 
волі

5.2.7.3

Постійно проводити всебічну перевірку 
поведінки і способу життя осіб, які 
звільнилися з місць позбавлення волі, а 
також засуджених до мір покарання без 
позбавлення волі, особливу увагу 
приділяти особам, неодноразово судимим 
за умисні кримінальні правопорушення, 
вживати відповідні заходи індивідуально- 
профілактичного та правового характеру 
відносно тих осіб, від яких, виходячи з 
достовірно встановлених фактів їх 
протиправної поведінки, можна очікувати 
вчинення повторних злочинів

2021 -

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
кількості

рецидивних
злочинів

%



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
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А « -

й

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.7.4

Здійснити перевірки осіб, які перебувають 
на обліках органів поліції (осіб, що 
перебувають під адміністративним 
наглядом, раніше судимих, тощо). За 
виявленими порушеннями вживати заходів 
згідно із законодавством України щодо 
притягнення їх до адміністративної, 
кримінальної відповідальності, а також 
оголошення в розшук тих, хто ухиляється 
від установлених обмежень нагляду

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Пократт(ення 
профілактичн 

ої роботи із 
особами, які 
перебувають 

на обліках 
органів 
поліції

5.2.7.5

При наявності законних підстав готувати 
подання до місцевих судів про зміну 
встановлених обмежень більш суворими, а 
також продовження термінів 
адміністративного нагляду стосовно 
піднаглядних осіб, які допускають 
порушення публічного порядку та правил 
встановленого відносно них нагляду

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Недопущення 
вчинення 

протиправних 
дій раніше 

засудженими 
особами

5.2.8 Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення

5.2.8.1

---- Ч. ч

3 метою протидії розповсюдженню 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів та 
потраплянню в молодіжне середовище,

2021-
2025 ГУНП л  Залучення коштів не потребує

Протидія
розповсюдже

нию
наркоманії



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ия _и 8
^  Я© Я ^38 8
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°  й § 

Е

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проводити перевірки розважальних 
закладів, інших місць дозвілля молоді 
(кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо).

серед молоді

5.2.8.2

Здійснювати заходи, направлені на 
виявлення і ліквідацію місць збору осіб, які 
зловживають наркотиками, притонів, 
підпільних лабораторій для виготовлення 
наркотичних засобів та психотропних 
речовин, забезпечити документування 
злочинної діяльності такого роду

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлено та 
припинено 
діяльність 

притонів та 
нарколаборат 

орій, 
притягнуто 

організаторів 
таких місць 

до
кримінальної
відповідально

сті

'Я



№ п/п Перелік заходів Програми

к
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

§ «
'§
Я 8 ^

°  г §Е 1 1

с

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.8.3

Проводити моніторинг інформації в мережі 
Інтернет, яка може містити оперативний 
інтерес, у разі виявлення якої негайно 
організовувати заходи щодо 
документування злочинних дій інтернет- 
наркозбувачів, блокування інтернет- 
ресурсів, що відкрито сприяють 
наркотизації населення та 
використовуються зловмисниками для 
розповсюдження наркотиків

2021-
2025 ГУШ1 Залучення коштів не потребує

Припинення
діяльності

наркозбувачів

5.2.8.4

Вжити заходи по виявленню і знищенню 
нелегальних посівів маку та конопель, 
перекриття каналів надходження 
наркозасобів до споживачів незаконного 
обігу наркосировини при здійсненні 
господарської діяльності, пов’язаною з 
культивуванням маку і конопель

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження
рівня

наркотизації
населення



№ п/п Перелік заходів Програми
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88
II
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
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5 £  ^  Я ^  0
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И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.8.3

У встановленому порядку провести 
комплекс заходів з метою викриття і 
ліквідації каналів контрабандного 
надходження в область наркотичних 
засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, ліквідації наркогруп з 
міжнародними та міжрегіональними 
зв’язками, знеттпсодження 
нарколабораторій, усунення умов, що 
сприяють їх створенню

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
знешкодженн 

я каналів 
нелегального 
надходження 
наркотичних 
речовин на 
територію 
області та 
держави

5.2.8.6

Проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо відповідальності за 
незаконний посів маку та конопель та 
заходи 3 метою виявлення і знищення 
незаконних посівів нарковмісних рослин

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 10 2 2 2 2 2

Виявлення та 
знищення 

незаконних 
посівів 

рослин, що 
містять 

наркотичні 
речовини

5,2.9 Протидія торгівлі людьми

5.2.9.1

Здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання діяльності організованих 
злочинних уіруповань, які спеціалізуються 
на вивезенні молодих жінок до іноземних 
держав для сексуальної експлуатації, а

2021

2025
ГУНП Залучення копггів не потребує

Зменшення
ризику

потрапляння
до

сексуального
^  /и . 4  р ч



№ п/п Перелік заходів Програми

к
X
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
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у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
також вербуванні та вивезенні громадян
України для експлуатації їх праці за 
кордоном.
У разі одержання інформації про ознаки 
підготовки або вчинення злочинів, вжити 
відповідних заходів правового реагування 
відповідно до компетенції

та трудового 
рабства дітей, 
молоді, інпшх 
незахищених 

категорій 
населення

5.2.9.2

Здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання діяльності організованих 
злочинних зтруповань, які спеціалізуються 
на вивезенні молодих жінок до іноземних 
держав для сексуальної експлуатації, а 
також вербуванні та вивезенні громадян 
України для експлуатації їх праці за 
кордоном.
У разі одержання інформації про ознаки 
підготовки або вчинення кримінальних 
правопорушень, вжити відповідних заходів 
правового реагування, відповідно до 
компетенції

2021

2025
ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
ризику

потрапляння
до

сексуального 
та трудового 

рабства 
молоді та 

інших 
незахищених 

верств 
населення
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
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Джерело
фінансуван

ня
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упин, зароками

Очікуваний
результат

2 0 2 1 2 0 2 2 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5-2,9,3

Забезпечити виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
3 торгівлею людьми, нелегальною 
міграцією, сексуальною експлуатацією 
дітей, сутенерством, утриманням місць 
розпусти та звідництва, організацією 
незаконного переправлення осіб через 
державний кордон та активно залучати 
можливості оперативних служб до 
документування злочинної діяльності.

2021

2025
ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення 
фактів 

вчинення 
злочинів у 

сфері 
моральності 

та
відновлення

законних
прав

громадян

5.2.10 Протидія незаконній міграції

5.2.10.1

Здійснити заходи з викриття кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з нелегальною 
міграцією, зокрема незаконному 
переправленні осіб через державний 
кордон України, виготовлення та 
використання підроблених документів, які 
дають право в’їзду, перебування та виїзду з 
країни

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
документуван 
ня порушень 
міграційного 
законодавства

"V
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.10.2

Вживати заходи з приводу підвищення 
ефективності налагодження дієвої 
співпраці у сфері правоохоронної 
діяльності, а також співпраці 
правоохоронних органів щодо захисту 
державного кордону та охорони 
суверенних прав України, недопущення 
масового переходу державного кордону із 
території суміжних держав.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Припинення
фактів
нелегальної
міграції

5.2.10.3

Опрацювання наявної інформації про 
іноземних громадян, осіб без 
громадянства, які розшукуються 
правоохоронними органами України та 
іноземних держав за вчинення 
кримінальних правопорушень та можуть 
перебувати на території України.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Встановлення
місця

знаходження
та

притягнення
до

відповідально 
сті осіб, які 

перебувають 
в розшуку

5.2.10.4

Забезпечення якісного надання 
адмінпослуг населенню з оформлення та 
видачі паспорта громадянина України у 
вигляді ГО-картки, проведення 
ідентифікації осіб при оформленні 
паспортних документів

2021

2025
ГУНП Обласний

бюджет 150 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО

Зменшення
черг,

забезпечення
паспортними
документами

громадян



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 
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у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення та підтримання:
- належної роботи станцій з оформлення 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним електронним 
носієм, які вже працюють на території 
області (всього 92 вузла);
- проведення відповідної ідентифікації 
громадян при прийнятті та оформленні 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон (особливу зшагу приділяти 
ідентифікації при оформленні документів 
ВПО із АРК та ОРДЛО).
Встановлення пандусів для людей з 
особливими потребами у 60% 
територіальних підрозділів_______________

5.2Л0.5

Забезпечення якісного надання
адміністративних послуг населенню з 
оформлення та видачі паспорта 
громадянина України нового зразка у 
вигляді ГО-картки та надання 
адміністративних послуг з оформлення та 
видачі паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм станціями, які вже 
працюють______________________________

2021

2025
УДМСУ Обласний

бюджет 300 60 60 60 60 60

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню
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Виконавці
(подаються 
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*  І5 І© 5 Е І 
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й

У пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення належної роботи Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи
управління міграційними процесами далі 
ЕІС УМП). Постійне підтримання станцій 
у робочому стані, недопущення витоку 
персональних даних громадян та належної 
роботи захищених каналів зв’язку за 
допомогою, яких відбувається робота 
станцій.
Належне підтримання роботи електронних 
сервісів, а саме: електронна черга, рЯ-код, 
«Чат-Бот», онлайн оплата послуг, пере
вірка стану оформлення документів та 
інше.
Проведення, в зв’язку з адміністративно- 
територіальною реформою, ремонтно- 
відновлювальних робіт у Гайсинському, 
Жмеринському та Хмільницькому РВ 
УДМС  _____

5.2.10.6

Надання громадянам первинної, правової, 
безоплатної допомоги при наданні 
адміністративних послуг.
Забезпечення належної роботи громадської 
приймальні. Надання повних, вичерпних, 
роз’яснень та консультацій_______________

2021 -

2025 УДМСУ Обласний
бюджет 25

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню
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за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.10.7

Забезпечення автоматизованих робочих 
місць, де здійснюється прийом громадян 3 
питань оформлення та видачі паспортів 
громадян України у вигляді ІД-карток та 
закордонних паспортів з безконтактним 
електронним носієм (працює 92 вузли 
відомчої інформаційної системи) 
витратними матеріалами та іншими 
матеріально-технічними засобами

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню

5.2.10.8

Забезпечення проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед іноземців, 
осіб без громадянства, громадян України у 
службових приміщеннях УДМС. 
Придбання та розміщення ЗО пгг. 
інформаційно-роз’яснювальних стендів

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет ЗО 15 15

Покращення 
поінформован 

ості 
населення, 

іноземців та 
ОБГ щодо 

міграційних 
процесів
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.10.9

Взаємодія 3 правоохоронними органами, 
органами охорони державного кордону, 
служби безпеки України та інпшми 
органами, які задіяні у реалізації державної 
програми по роботі з іноземцями та 
особами без громадянства (ОБГ). 
Забезпечення належної роботи 
інформаційних баз «АРКАН», «АРМОР» 
та інформаційно-аналітичної системи 
(ЇАС) «База недійсних паспортів»

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покращення 
результатів 
діяльності 

щодо протидії 
незаконній 

міграції

5.2.10.10

Забезпечення здійснення Управлінням 
негайного примусового видворення 
іноземців та осіб без громадянства (у разі 
рішення суду) за межі держави (етапування 
до пунктів перетину кордону, аеропортів 
та пунктів тимчасового розміщення 
іноземців (ПТПІ), придбання паливно- 
мастильних матеріалів та білетів)

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 150 ЗО ЗО ЗО зо ЗО

Належне 
виконання 
заходів у 
протидії 

незаконній 
міграції

5.2.10.11

4.,,

Забезпечення Управлінням на платній 
основі залучення до співпраці перекладачів 
іноземних мов для належної роботи з 
іноземними громадянами та шукачами 
притулку

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Належне та 
якісне 

виконання 
заходів у 
протидії
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
незаконній

міфації

5.2.10.12

Перевірка навчальних заісладів, 
туристичних організацій та інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, які 
приймають іноземців, з метою виявлення 
серед них таких, шо не виконують 
зобов’язань стосовно перебування 
іноземців та ОБГ на території держави. 
Перевірка готелів, гуртожитків, 
приватного житлового фонду та інпшх 
закладів, шо надають готельні послуги, з 
метою виявлення серед них таких, шо 
надають послуги іноземцям, які незаконно 
перебувають на території України

2021-
2025

УДМСУ,

ГУНП
Залучення коштів не потребує

Виявлення 
фактів 

безпідставної 
легалізації 

іноземців та 
осіб без 

фомадянства

5.2.10.13 

-------^

Систематичне відпрацювання залізничних 
станцій, автовокзалів, річкових портів, 
перевірка пасажирських поїздів та 
автотранспорту з метою виявлення 
випадків перевезення та переховування 
іноземців, які незаконно перебувають на 
території України. Постійна співпраця Ь 
ГУНП, УСБУ, Державною прикордонною 
службою

2021-
2025

УДМСУ,

ГУНП
Залучення коштів не потребує

Запобігання
незаконній

міграції
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.10.14

Виявлення каналів (в’їзд, перевезення, 
розміщення, легалізація, виїзд) незаконної 
міграції іноземців в Україну, встановлення 
організаторів та пособників незаконного 
переміщення осіб через державний кордон 
України. Систематична взаємодія з 
підрозділами Державної прикордонної 
служби

2021-
2025

УДМСУ,
ГУНП Залучення коштів не потребує

Викриття 
організованан 
их злочинних 
угрупованнь з 
міжрегіональ 

ними та 
міждержавни 
ми зв’язками

5.2.11 Профілактика правопорушень

5.2.11.1

Впровадження комплексних інтелекту
альних систем відеоспостереження 3 
потужною аналітичною складовою з метою 
фіксацією фактів правопорушень в 
автоматичному режим в місцях масового 
перебування громадян та поблизу особливо 
важливих об’єктів для організації 
дистанційного контролю за ними 
підрозділами поліції

2021-
2025 ГУНП

Обласний
бюджет 2250 450 450 450 450 450 Запобігання 

та протидія 
правопоруше 

нням, 
оперативне 

реагування на 
злочини

Бюджет 
м. Вінниці 600 120 120 120 120 120

Бюджет міст 
обласного 
значення

2000 400 400 400 400 400

^ 5
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджети
районів 5750 1150 1150 1150 1150 1150

Бюджети 
об’єднаних 

територіальних 
громад (в яких 

є населенні 
пункти 3 
кількістю 

мешканців 
понад 5 тис. 

осіб)

850 170 170 170 170 170

5.2.11.2

..

Підвищення якості оперативного реагування 
на заяви та повідомлення громадян про 
кримінальні правопорушення щодо фактів 
незаконних заволодінь транспортними 
засобами та інші події шляхом взаємодії із 
ситуаційним центром Вінницької міської 
ради по програмі “Безпечне місто”

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує 

/ / ї  і

Ефективне
розкриття

кримінальних
правопорушень

пов’язаних 3 
незаконним 

заволодінням и 
транспортом 

ми засобами на 
території м.
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вінниці та 

області

5.2.11.3

Проводити відпрацювання приміських, 
лісопаркових зон, кемпінгів, барів тощо з 
метою виявлення осіб, схильних до 
вчинення кримінальних правопорушень, 
іншого антигромадського елементу в цих 
місцях.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Протидія 
вчиненню 

правопорушень 
та злочинних 

посягань

5.2.11.4

Проводити профілактичні рейди, 
відпрацювання обласного центру та районів 
області 3 метою виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей 3 наданням їм в 
подальшому соціального захисту

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Подолання
дитячої

бездоглядності

5.2.11.5

Забезпечити контроль за дотриманням 
культурно-розважальними закладами, 
комп’ютерними клубами нормативно- 
правових актів щодо порядку відвідування їх 
дітьми, заборони продажу алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, 
розповсюдження наркотиків, пропаганди 
проституції, насилля та жорстокості

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження 
кількості 
вчинення 

протиправних 
вчинків дітьми 
та відносно них
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.11.6

3 метою подолання домашнього насильства, 
жорстокого поводження 3 дітьми, 
гендерного насильства та забезпечення 
рівних прав жінок та чоловіків, формування 
свідомості усіх верств населення ШОДО 
нетерпимого ставлення до насильства, 
спільно 3 іншими зацікавленими службами 
організувати та систематично проводити 
профілактичні заходи, спрямовані на 
подолання вказаних негативних явищ

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Попередження 
домашнього 
насильства, 

інших 
негативних 
явищ в сім’ї

5.2.11.7

Придбання 3 метою належного забезпечення 
правопорядку під час проведення на 
гериторії області масових заходів різного 
характеру, превентивної роботи з 
організаторами та учасниками заходів:
- комп’ютерної техніки, електроживлення та 
комплектуючих монтажу, 
телекомунікаційного обладнання, радіо-, 
відеозв’язку;
- сигнальних жилетів, встановленого зразку, 
нагрудних відеореєстраторів, мегафонів та 
гарнітури для спілкування по радіозв’язку

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 3447 1405 1868 86 - 88

Недопущення 
неконтрольова 
ного перебігу 
подій під час 
проведення 

масових 
заходів
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2021 2022 2023 2024

10

2025

11

Очікуваний
результат

12

5.2.11.8

Придбання, з метою покращення стану 
протидії злочинності, охорони публічної 
безпеки та порядку, профілактики скоєння 
правопорушень:
■ спеціалізованих автомобілів (типів 
«мінібус», «седан», «пікап» та «автобус»), у 
тому числі проведення оплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування 
під час першої реєстрації транспортного 
засобу;
- паливно-мастильних матеріалів, засобів 
утримання службового автотранспорту, 
запчастин та здійснення поточного ремонту 
на станціях технічного обслуговування;
- системи СР8-моніторингу транспорту, 
відеореєстраторів, онлайн карт та їх 
супроводження;
- засобів зв’язку, переносних та 
автомобільних радіостанцій

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 15340 7620 1930 1930 1930 1930

Забезпечення 
оперативного 

реагування 
нарядів 

поліції на 
повідомлення 

про 
кримінальні 

правопорушенн 
я та інші події

Ч
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фінансуван

ня

г я 
'2 я ® 8 ^
В в «г
3 0 
» 3 §

а-е-
И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.11.9

Проведення в закладах освіти: тижнів 
правових знань; інтерактивного навчання 
(міні-тренінги, семінари, вебінари тощо) з 
метою запобігання проникненню 
наркотичних засобів та психотропних 
речовин до закладів, поширення їх серед 
школярів і студентів; заходів щодо 
профілактики та протидії вживання 
спиртних напоїв, тютюнопаління; роботи за 
програмами “Рівний рівному”, “Корисні 
звички”, “Цікаве про корисне”, “Дорослішай 
на здоров’я”

2021-
2025

ДОІН Залучення коштів не потребує

Забезпечення 
формування 

засад здорового 
способу життя

5.2.12 Сприяння реалЬації єдиної державної політики у  сфері виконання кримінальних покарань

5.2.12.1 Придбання комплексної системи захисту 
інформації

2021-
2025

ЦЗМРУз
п в к п

Обласний
бюджет 250 250 - - - -

Забезпечення 
обробки та 
своєчасної 
передачі 

інформації 3 
обмеженим 
доступом

5.2.12.2

------

Придбання матеріалів для переобладнання 
інженерних споруд для забезпечення 
надійної охорони об’єктів та недопущення

2021-
2025

ЦЗМРУз 
пвкп через 

Державну 
установу

Обласний
бюджет 360 100 50 40 70 100

Покращення
стану

виконання



№ п/п Перелік заходів Програми

8888
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§ 1  8 « •pH56  оН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

» 8 Ю 8 ® 8 )8 8
В 
ВW Є 8 и
а-е.
Е

І

у  пич. за роками

2021 2022

8

2023 2024

10

2025

11

Очікуваний
результат

12
вчинення засудженими втеч з місць 
позбавлення волі

«Ладижинська
виправна
колонія
(№39)»

ЦЗМРУз 
ПВЮЗ через 

Державну 
установу 

«Стрижавська 
виправна 
колонія 
(№81)»

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
виправна 
колонія 
(Хо86)»

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Могилів- 
Подільська 
виправна

заходів щодо 
попередження 
скоєння втеч 
засудженими

370 100 50 100 50 70

350 70 60 70 80 70

260 50 70 ЗО ЗО 80



Ха п/п Перелік заходів Програми

8888
Я .
і  &
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

2 Я 
'§’Я я
я ^
© £ § 
£ | 1  
А-в*
й

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
колонія
(ХаІИ)»
ЦЗМРУз 

ПВКП через 
Державну 
установу 
«Літинська 

виправна ко
лонія №123)»

280 60 70 ЗО 50 70

ЦЗМРУз 
ПВІСП через 
Державну 
установу 

«Вінницька 
установа 

виконання 
покарань 

(Х®1)»

490 100 120 70 100 100

5.2.12.3

Придбання засобів радіозв’язку, засобів 
відеоспостереження. Закупівля обладнання 
для проведення модернізації технічних 
засобів охорони

2021

2025

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Ладижинська 
виправна ко
лонія (Х°39)»

Обласний
бюджет

/

220 50 50 40 ЗО 50

Попередженн 
я скоєння 
повторних 
злочинів та 

правопоруше 
нь

засудженими

и



№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

U
Е я
^  g
38 SS 5. 5® S 8 SU 8
а*®"
G

у m.4. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
ЦЗМРУз 

ПВКП через 
Державну 
установу 

«Стрижавсь 
ка виправна 

колонія 
(Х281)»

особами

180 50 ЗО 50 20 ЗО

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
виправна ко- 
лонія (№86)»

150 ЗО 20 ЗО 40 ЗО

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Могилів- 
Подільська 

виправна ко
лонія 

(№114)»

130 ЗО ЗО 20 ЗО 20



№ п/п Перелік заходів Програми

8
В88
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ь.8О 8 «  8 © В 38 8
Я Ё. £ & ® £
а-е-в

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
ЦЗМРУз 

ПВКП через 
Державну 
установу 

«Літинська 
виправна 
колонія 
(№123)»

120 20 ЗО 20 20 ЗО

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
установа 

виконання 
покарань 

(№1)»

180 50 ЗО ЗО 20 50

5.2.13 Підвищення безпеки дорожнього руху

5.2.13.1

Забезпечення придбання спеціального 
автомобіля типу “Евакуатор” та 
необхідного інвентаря для забезпечення 
оперативної можливості проведення 
евакуації автотранспортних засобів які 
потрапили у ДТП та доставления такого

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 1800 1700 10 20 ЗО 40

Забезпечення 
виконання 

завдань, 
пов’язаних з 

безпекою 
дорожнього



Ха п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ь.
1 "

98 8  &  
Я  в  ^

З в е  
в 2  §
© 'X 
А  ‘®"

И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
транспорту до місць зберігання руху, в 

частині 
евакуації 

автотранспор 
ту після ДТП

5.2.13.2
Забезпечення приладами та засобами для 
визначення стану алкогольного та 
наркотичного сп’яніння

2021-
2025 ГУШ1 Обласний

бюджет 250 50 50 50 50 50

Попередженн 
я керування 

водіями 
транспортних 

засобів у 
стані 

спяніння

5.2.13.3

Забезпечення виготовлення інформаційних 
стендів про обмеження, або перекриття 
руху на автомобільних дорогах 
міжнародного значення, а також видання 
та розповсюдження серед учасників 
дорожнього руху брошур, плакатів, 
листівок, пам’яток з тематики безпеки 
дорожнього руху, інформацією щодо місць 
концентрації ДТІІ, дорожньої 
інфраструктури тощо

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 75 15 15 15 15 15

Зменшення 
кількості 
ДТП та 

випадків 
травмування 
на вулично- 

шляховій 
мережі

*4



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.13.4

Забезпечити безпеку дорожнього руху та 
вживати заходів, спрямованих на зниження 
рівня аварійності на автошляхах, у першу 
чергу аварій, в яких з^асники дорожнього 
руху загинули або отримали тілесні 
ушкодження

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення 
рівня 

аварійності на 
автошляхах 

області

5.2.13.5

На основі аналізу дорожньо-транспортних 
пригод, визначити аварійно -  небезпечні 
ділянки та місця концентрації автопригод. 
Вносити необхідні корективи до дислокації 
маршрутів патрулювання та проводити 
обстеження таких місць з визначенням 
першочергових заходів щодо підвищення 
безпеки дорожнього руху

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Підвищення
безпеки

учасників
дорожнього

руху

5.2.13.6

Підвищити якість контролю за станом 
транспортних засобів, особливо тих, що 
здійснюють пасажирські перевезення, 
налагодити належну взаємодію в даному 
напрямку 3 органами влади, установами і 
організаціями, засобами масової 
інформації

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Усунення
порушень

законодавства
при

пасажирських
перевезеннях



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и 8 » 8 
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Е

упич, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.13.7

Здійснювати контроль за станом 
утримання вулично-шляхової мережі, 
ремонту, уіриманню доріг і вулиць, 
дорожніх споруджень, установкою й 
експлуатацією технічних засобів 
організації дорожнього руху

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження 
рівня ДТП на 
автошляхах 

області

5.2.13.8

Проводити перевірки цільового 
використання копггів, виділених на 
будівництво і ремонт автомобільних доріг 
загальнодержавного та місцевого значення 
та вжити дієвих щодо викриття зловживань 
та документування корупційних схем у 
даній сфері

2021-
2025 ГУНП Залучення копггів не потребує

Викриття 
фактів 

зловживань у 
бюджетній 

сфері

А



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

U
о R
'і  g
ЗЯ Sв з 
З ^S я 
в S .3 © *2,а  ^  
D

у  т .4 . зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Зміцнення матеріально-технічної бази 
патрульної поліції, з метою забезпечення 
громадського порядку та безпеки на 
автошляхах Вінницької області:
- проведення поточного ремонту 
стаціонарного посту в с. Махнівка;

5.2.13.9 -проведення капітального та поточного 
ремонту контрольно-пропускного пункту 
(КПП), інших адміністративних будівель, 
споруд, приміщень управління;
- придбання та встановлення шлагбауму на 
контрольно-пропускному пункті 
управління

2021 -

2025

УПП 
(Управління 
патрульної 

поліції у 
Вінницькій 

області 
(через 

Департамент 
патрульної 

поліції 
Національно 

ї  поліції 
України)

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

Підвищення 
рівня 

громадської 
безпеки та 

безпеки 
дорожнього 

руху

5.2.14 Забезпечення охорони власності та громадян

5.2.14.1

Придбання автомобільного транспорту для 
забезпечення оперативного реагування на 
протиправні дії щодо об'єкта охорони та 
перевезення особового складу до місць 
несення служби.
придбання пально-мастильних матеріалів; 
засобів утримання службового
автотранспорту (автозапчастин, автошин 
тощо); радіостанцій систем зовнішнього та

2021- УПО Обласний 1750 350 350 350 350 3502025 бюджет

Забезпечення 
недоторканно 
сті, цілісності 
власності та 

громадян



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
внутрішнього відеонагляду, комп’ютерної 
техніки, обладнання, устаткування з метою 
забезпечення своєчасного реагування на 
криміногенні ситуації, які виникають під 
час виконання службових обов'язків. 
Зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення поточного ремонту будівель, 
споруд, місць несення служби особовим 
складом Управління поліції охорони у 
Вінницькій області, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів).

5.2.15 Забезпечення охорони та оборони особливо важливих об*єктів регіонального та місцевого значення в особливий період

5.2.15.1

Створення безпечного середовища шляхом 
захисту об’єктів критичної інфраструктури 
області та забезпечення публічної безпеки і 
порядку на охоронюваних об’єктах і 
територіях обслуговування, а також 
впровадження ефективних систем виклику 
поліції в публічних місцях

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет

....... .... .......ла..

105 21 21 21 21 21

Зниження 
рівня 

злочинності в 
публічних та 
інших місцях
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Виконавці
(подаються 
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у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Придбання, з метою забезпечення 
належних умов праці персоналу в 
приміщеннях органів державної влади та 
місцевого самоврядування, запасних 
пунктах управління обласної державної 
адміністрації, спеціальних установ поліції, 
УСБУ, військових частин і установ, які 
підлягатимуть охороні та обороні в 
особливий період:
сучасних системам нагляду та охорони 
(автоматичні турнікети для управління 
доступу до приміщень та території, 

5.2.15.2 відеокамери спостереження тощо), систем 
зв’язку та спеціальних захищених 
технічних засобів;
будівельних (фарбувальних, електро
технічних, сантехнічних) матеріалів, 
іншого господарського інвентарю та 
медико-санітарних засобів, у тому числі 
універсальних медичних аптечок, або 
окремих компонентів для їх 
укомплектування, спецодягу, спецвзуття, 
засобів індивідуального захисту органів 
дихання, сканерів для дистанційного 
вимірювання температури тіла, інших

2021 -

2025

ГУНП, УСБУ, 
ОВК, УСКВ,

дцз,
ВОЦЦЗта

М3

Обласний
бюджет 3000 900 600 500 500 500

Приведення 
умов 

спеціальних 
установ 

поліції до 
міжнародних 

стандартів



№ п/п Перелік заходів Програми

Rа
Xя
І Ія о
X  М
56шН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

X 
X м е 8
а*®'
К

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
матеріалів та спеціального обладнання

Забезпечити впровадження у діяльність 
підрозділів поліції автоматизованої 
системи «Custody Records» для 
забезпечення дотримання конституційних 
прав і свобод людини та громадянина, 
поваги до честі та гідності кожної особи, 

5.2.15.3 недопущення випадків катування, 
жорстокого поводження тощо, під час 
поміщення і утримання осіб в кімнатах 
затриманих чергової служби та ізоляторах 
тимчасового тримання ГУНП, у тому числі 
створення належних умов й облаштування 
приміщень.

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 4000 4000

Забезпечення 
дотримання 
прав людини 

при 
затриманні та 
конвоюванні 
осіб, узятих 

під варту

Забезпечення, у випадку введення в 
5.2.15.4 Україні надзвичайного стану та в 

особливий період, оплати (у разі
2021 -

2025
УПО,

ГУНП,
ДЦЗ,

Обласний
бюджет 4000 800 800 800 800 800

Забезпечення 
охорони і 
оборони



№ п/п Перелік заходів Програми

квшсе 
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
г  в
* в ^  
’В 2 а
в 5* 0
® г І
а-9*в

упич, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
необхідності) за виконання охоронних 
послуг особливо важливих об’єктів 
регіонального та місцевого значення, (які 
підлягатимуть охороні та обороні в 
особливий період)

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ

особливо 
важливих 
об’єктів 

регіонального 
та місцевого 

значення

5.2.16 Судово^кспертне забезпечення кримінальних, адміністративних, господарських та цивільних проваджень

5.2.16.1

Закупівля для лабораторій центру 
приладів, установок, апаратури, тестових 
систем, реагентів та інших матеріально- 
технічних (спеціальних) засобів для 
організації проведення на території області 
досліджень спиртовмісних сумішей, води, 
продуктів харчування, пально-мастильних 
матеріалів на відповідність діючим 
стандартам (вимогам виробників), 
проведення дослідження ґрунтів тощо

2021 -

2025 НДЕКЦ Обласний
бюджет 2350 950 950 350 350 350

Забезпечення 
проведення 

досліджень для 
виявлення 

контрафактної 
продукції, 

визначення рівня 
забруднення 

навколишнього 
середовища з 

метою 
покращення 
соціально- 

економічного та 
екологічного 
становища на 

території 
Вінницької 

області



№ п/п Перелік заходів Програми

яшшяX
§ 1  я S й g
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияо Я
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І=І

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.3 Сприяння органам прокуратури

5.3.1 Заходи згідно положень Закону України «Про прокуратуру»

5.3.1.1

Забезпечення ремонту (відновлення, 
реконструкції, поточного та капітального), 
належного утримання будівель, службових 
та господарських приміщень прокуратури 
області (обласної) та місцевих (окружних) 
прокуратур, забезпечення їх меблями, 
придбання комп’ютерної та оргтехніки для 
обладнання робочих місць, забезпечення 
іншими матеріально-технічними засобами, 
необхідними для створення належних умов 
їх діяльності, які не фінансуються або 
частково фінансуються з державного 
бюджету

2021-
2025 Прокуратура Обласний

бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Покрашення 
умов для 
роботи 

працівників 
та громадян

5.4 Удосконалення діяльності судів

5,4.1 Забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до правосуддя

5.4.1.1

Облаштування приміщень судів (служби 
судової охорони) Вінниччини пандусами (у 
тому числі переносними), адаптованими 
санітарно-гігієнічними приміщеннями для

2021

2025

ВОАС Обласний
бюджет

325 175 - - - 150 Забезпечення 
рівного 
доступу 

громадян 3
Сьомий

ААС 175 175 - - - -



№ п/п Перелік заходів Програми

гьVн

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
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^З І  § ЕІ-І
С

у  пич* зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
людей з особливими потребами ГС 175 175

ТУССО 175 175

особливими 
потребами до 

закладів 
правосуддя 
Обладнання 
відкритих 
поверхів 

адаптованими 
туалетами 

відповідно до 
статті 13 

(«Доступ до 
правосуддя») 
Конвенції про 

права осіб з 
інвалідністю

5.4.2 Організаційне забезпечення діяльності судів

5.4.2.1

Створення належних умов для роботи 
судів (ТУ ССО, ТУ ДСА):
-проведення реконструкції, капітального 
та поточного ремонтів будівель та 
приміщень судів;
- обладнання залів судового засідання,

'У

2021

2025

ВОАС

Сьомий
ААС

ГС

Обласний
бюджет

2900

2900

2900

600

600

600

960

960

960

660

660

660

660

660

660

20

20

20

Створення 
належних умов 
для населення 

області у 
використанні 
суддівської



№  п/п П ерелік заходів П рограм и
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і  1в ^
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
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И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(розрахованих на розгляд резонансних 
справ), 3  можливістю розміщення в них 
відвідувачів та представників ЗМІ;
- облаштування залів очікування для 
громадян електронними інформаційними 
стендами (телевізорами)

ТУ ДСА 1000 200 200 200 200 200 гілки влади для 
захисту своїх 

прав, 
створення 
умов для 

розміщення в 
судових залах 
відвідувачів та 
представників 

ЗМІ відповідно 
ДБН В.2.2- 

26:2010

ТУ ССО 500 100 100 100 100 100

5.4.2.2

Облаштування прилеглої до приміщень 
судів (ТУ ССО, ТУ ДСА) території 
(майданчиків для паркування автомобілів). 
Облаттттування прибудинкових територій 
(газонів)

2021

2025

ВОАС; 
Сьомий 

ААС; 
ГС; 

ТУ ССО 
ТУ ДСА

Обласний
бюджет 2800 1300 900 200 200 200

Облаштування 
прибудинкової 

території 
відповідно 
ДБН В.2.2- 

26:2010

5.4.3 Охорона приміщень судіе  ̂інших органів та установ судової системи



№  п/п П ерелік заходів Програми
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.4.3.1

Забезпечення належного утримання 
адміністративних будівель, споруд 
Територіального управління Служби 
судової охорони у Вінницькій області: 
-проведення реконструкції, капітального 
та поточного ремонтів будівель, споруд та 
приміщень управління;
- обладнання будівель та приміщень для 
проведення занять з бойової підготовки 
(тиру, учбових класів тощо);
- забезпечення відповідних умов для 
зберігання озброєння та автомобільної 
техніки

2021 -

2025 ТУССО Обласний
бюджет 450 250 50 50 50 50

Підвищення 
готовності до 
забезпечення 

охорони 
приміщень 

суду, органів та 
установ 
системи 

правосуддя для 
забезпечення у 

суді безпеки 
учасників 
судового 
процесу, 

відвідувачів та 
представників 

ЗМІ, 
своєчасного 

реагування на 
порушення та 
надзвичайні 

ситуації
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.43.2

Створення належних умов для роботи 
особового складу Територіального 
управління Служби судової охорони у 
Вінницькій області, зокрема придбання 
ПЕОМ та оргтехніки, елекіронних носіїв 
інформації, програмного забезпечення, 
комплектуючих, спеціальної техніїси та 
засобів, придбання або відновлення меблів 
(комплектуючих матеріалів), закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо

2021-
2025 ТУССО Обласний

бюджет 300 50 50 100 50 50

Забезпечення 
виконання 
завдань з 

охорони та 
підтримання 
громадського 

порядку в 
судах

5.4.3.3

Встановлення технічних засобів 
сигналізації, відеоспостереження, засобів 
контролю пропуску до адміністративної 
будівлі Територіального управління 
Служби судової охорони

2021-
2025 ТУССО Обласний

бюджет 300 - 100 100 100 -

Підвищення 
рівня 

забезпечення 
безпеки 

співробітникі 
в та 

збереження 
матеріально- 

технічних 
засобів

І



6. Система управління та контролю за ходом виконання
програми

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів та 
координація д і я л ь н о с т і , спрямованої на виконання заходів Програми, 
покладається на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами обласної державної адміністрації виступає 
відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, несе 
відповідальність за виконання Програми та щороку інформує Вінницьку 
обласну Раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 
комісії Вінницької обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської діяльності та з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

Загальна характеристика Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки вказана у додатку 1 даної

Директор Департаменту С.Вовченко

/9/



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 1
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року 

№ ____
Загальна характеристика 

Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
2021-2025 роки

Додаток 4.2
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

1 Ініціатор розроблення програми: Вінницька обласна державна адміністрація, 
Вінницька обласна Рада

2
Дата, номер і назва 
розпорядчого документу органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми

Розпорядження Голови Вінницької обласної 
державної адміністрації від 22 червня року 2020 
року № 472 «Про розроблення Комплексної 
оборонно-правоохоронної програми Вінницької 
області на 2021-2025 роки»

3 Розробник програми

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації

4 Співрозробники програми

Вінницький обласний військовий комісаріат, 
Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області, Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області, Центрально- 
західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань Міністерства 
Юстиції України, Могилів-Подільський 
прикордонний загін Південного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України, територіальне управління Служби 
судової охорони у Вінницькій області, 
Управління поліції охорони у Вінницькій області, 
Управління патрульної поліції у Вінницькій 
області

5 Відповідальний виконавець 
програми

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації

6 Учасники програми

Департамент освіти і науки обласної державної 
а,дміністрації, Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації, Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації обласної державної а,?щіністрації. 
Департамент соціальної та молодіжної політики



обласної державної адміністрації, Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації, 
прокуратура Вінницької області, військова 
частина 3008 Національної гвардії України,
військова частина 3028 Національної гвардії 
України, військова частина А1619, військова
частина А1119, військова частина А1445,
військова частина А0215, військова частина 
А1231, військова частина А2287, військова 
частина А2656, Військова частина А4610
Повітряних Сил Збройних Сил України, 
Вінницький зональний відділ Військової служби 
правопорядку. Управління поліції охорони у
Вінницькій області, Управління патрульної
поліції у Вінницькій області, Управління 
стратегічних розслідувань у Вінницькій області, 
Сьомий апеляційний адміністративний суд, 
Господарський суд Вінницької області, 
Вінницький окружний адміністративний суд, 
Управління Державної міграційної служби 
України у Вінницькій області. Центрально- 
західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань Міністерства 
Юстиції України, територіальне упр^ління
Служби судової охорони у Вінницькій області, 
квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця
Міністерства оборони України, Комунальна 
установа «Вінницький обласний центр 
цивільного захисту та матеріальних резервів», 
Вінницький науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр_______________________

Терміни реалізації програми 2021-2025 роки

Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)_____________________

Обласний бюджет, районні бюджети та інші 
місцеві бюджети

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього_____

401 615 тис. грн

9.1 В тому числі бюджетних коштів 401 615 тис. грн

- з них коштів обласного 
бюджету 306 065 тис. грн

10 Основні джерела фінансування 
програми сцевих бюджетів

Заступник голови обласної Ради

Дфектор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

С.Вовченко



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток № 2 
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року

Додаток 4.3
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Ресурсне забезпечення Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2021-2025 роки

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання заходів 

Програми

Всього
витрат

на
виконання

заходів
програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

401615 103421 82594 72433 72242 70925

обласний бюджет 306065 83591 63664 53503 53312 51995

районні бюджети 61375 12775 12150 12150 12150 12150

бюджети 
об’єднаних 
територіальних 
громад (ОТГ)

34175 7055 6780 6780 6780 6780

кошти
небюджетних
джерел

-
- '  , /

л - - -

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

С.Вовченко

/ 7 7



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток № З 
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року

Додаток 4.4
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Показники продукту Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2021-2025 роки

№

Назва показника

R
в .& 
В 1
g  S §  «

ш 1
. ! Є І
.1 1 е
й g “ 
03 * с

Рік виконання п )ограми Всього за 
період дії 
програми 

(або до 
кінця дії 

програми)

2021 2022 2023 2024 2025

1 Показники продукту програми
1 Забезпечення належних 

умов несення служби та 
побутових умов д ля 
особового складу 
військових частин та 
правоохоронних органів

од. 54 15 14 12 10 9 60

2 Придбання та ремонт 
озброєння, військової 
техніки та спеціального 
обладнання (засобів), 
пократітання матеріально- 
технічної бази в/частин та 
правоохоронних органів.

од. 24 10 7 6 6 6 35

3 Підвищення рівня 
забезпечення заходів 
територіальної оборони в 
області

од. 55 12 12 12 12 12 60

4 Забезпечення виконання 
заходів призову громадян 
на строкову військову 
службу

кільк. 6550 1400 1400 1400 1400 1400 7000

5 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
військовослужбовців, що 
брали участь в ООС 
(АТО)

один. 32 9

/1
N

9

л

8 8 7 41



11 Показники ефективності програми

1 Середня вартість 
проведеного ремонту

тис.
грн 481,5 798,5 647,2 649,3 773,5 848,2 736,7

2 Середня вартість 
придбаного озброєння, 
військової техніки та 
спеціального обладнання 
(засобів)

тис.
грн 354,2 391,6 423,1 423,8 421,3 416,7 412,9

3 Середні витрати на 
проведення одного 
навчання з ТрО

тис.
грн 41,8 88,3 66,8 57,3 57,0 56,4 65,2

4 Середні витрати для 
забезпечення проведення 
призову громадян на 
строкову військову 
службу

тис.
грн 0,1 0,2 0,16 0,13 0,13 0,13 0,15

5 Середня вартість 
придбаного медичного 
обладнання, 
відремонтованого 
приміщення, корпусу

тис.
грн 50,0 81,9 61,9 59,8 59,5 67,2 66,3

III Показники якості програми
1 Забезпечення належних 

умов несення служби та 
побутових умов для 
особового складу 
військових частин та 
правоохоронних органів

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Придбання та ремонт 
озброєння, військової 
техніки та спеціального 
обладнання (засобів), 
покращання матеріально- 
технічної бази в/частини.

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Підвищення рівня 
забезпечення заходів 
територіальної оборони в 
області

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Забезпечення виконання 
заходів призову грома дян 
на строкову військову 
службу

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
військовослужбовців, що 
брали участь в ООС 
(АТО)

% 100

/
(

100 100 100 100 100 100

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

С.Вовченко

т



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток № 4 
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 45сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року

Додаток 4.5
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

ПЕРЕЛІК 
умовних скорочень, вжитих у розділі 5 даної Програми

Скорочена
назва Повна назва

В/ч 3008 Військова частина 3008 Національної гвардії України
В/ч 3028 Військова частина 3028 Національної гвардії України
В/чА1619 Військова частина А1619 Сухопутних військ Збройних Сил 

України
В/ч А1119 Військова частина А1119 Збройних Сил України
В/чА1445 Військова частина А1445 Збройних Сил України
В/чА0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
В/чА1231 Військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/ЧА2287 Військова частина А2287 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/чА2656 Військова частина А2656 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/чАОЗЮ Військова частина А0310 Десантно-штурмових військ 

Збройних Сил України
в/ч А4610 Військова частина А4610 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
в м к ц м о Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 

МО України
ВОАС Вінницький окружний адміністративний суд
ВОЦ ЦЗтаМЗ Комунальна установа «Вінницький обласний центр 

цивільного захисту та матеріальних резервів»
ВПКз Відділ протидії кіберзлочинам у Вінницькій області 

Департаменту кіберполіцІЇ Національної поліції України
ВСП Вінницький зональний відділ Військової служби 

правопорядку
ГС Господарський суд Вінницької області
ГУНП Головне управління Національна поліції у Вінницькій 

області



Скорочена
назва Повна назва

ДІДтаКзГ Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації

ДОІН Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації
ДОЗтаР Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної 

державної адміністрації

ДЦЗ
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації

КЕВ м. Вінниця Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця Міністерства 
оборони України

НДЕКЦ Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України

ОВК
(ОТЦКтаСП)

Вінницький обласний військовий комісаріат (обласний 
територіальний ценір комплектування та соціальної 
підтримки)

Прокуратура Прокуратура Вінницької області

Прикордонний
загін

Могилів-Подільський прикордонний загін імені Героя 
України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова 
Південного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України

РП СЗР Розвідувальний підрозділ Служби зовнішньої розвідки 
України регіонального дислокування

Сьомий ААС Сьомий апеляційний адміністративний суд
ТрО Територіальна оборона
ТУ ДСА Територіальне управління державної судової адміністрації у 

Вінницькій області
ТУ ССО Територіальне управління Служби судової охорони у 

Вінницькій області
УДМСУ Управління Державної міграційної служби України у 

Вінницькій області
УПО Управління поліції охорони у Вінницькій області
УПП Управління патрульної поліції у Вінницькій області
УСБУ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області
УСКВ Управління спільної комунальної власності територіальних 

громад Вінницької області
УСР Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області

ЦЗМРУзИВКП
Центрально-західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальни с покарань Міністерства Юстиції 
України

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

С.Вовченко



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Про продовження терміну дії на 2021 рік Регіональної комплексної 
Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області

«Власний ДІМ » на 2017-2020 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку, з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на 2021 рік термін дії Регіональної комплексної 
Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області 
«Власний дім» на 2017-2020 роки» (далі Програма), затвердженої рішенням 
13 сесією обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 222.

2. Додаток № 4 до Профами виключити.

3. Додаток № 5 до Профами вважати додатком № 4.

4. Додаток № 1,2,3,4 до Профами викласти в новій редакції 
(додатки 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

5. Конфоль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту 
та зв’язку (Мельник А.Ю.), з питань бюджету, фінансів та обласних профам 
(Мазур Г.Ф.).

Додаток 5
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

М.КРЕМЕНЮК

Голова обласного Фонду Бабошин В.О.

/ У /



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 1
до Програми інвестування житлового будівництва 

у  Вінницькій області «Власний дім» 
на 2017-2021 роки

Додаток 5.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Ресурсне забезпечення регіональної комплексної Програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» 

на 2017-2021 роки

О бсяг кош тів, як і 
пропонується залучити  на 

виконання П рограм и

Е тапи, роки Всього витрат 
на виконання 

П рограми
І  етап 

2017 рік
II  етап 

2018 рік
III  етап 
2019 рік

IV  етап 
2020 р ік

V етап 
2021 рік

1 2 3 4 5 б 7

Обсяг ресурсів всього, в тому 
числі:

23700,0 25100,0 26800,0 28200,0 18000,0 121800,0

Державний бюджет 7800,0 8200,0 8400,0 8800,0 6500,0 39700,0

обласний бюджет 12400,0 12900,0 13900,0 14400,0 9000,0 62600,0

кошти районних бюджетів та 
бюджети об’єднаних 

територіальних громад

3500,0 4000,0 4500,0 5000,0 2500,0 19500,0

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Голова обласного Фонду Бабошин В.О.

3 ^ 0



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 2 
до Програми інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області «Власний дім» 
на 2017-2021 роки

Показники продукту регіональної комплексної Програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім»

Додаток 5.2
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

№

з/п я  вЙ ®
3 §
и  1

е

» &  в  .2 -

”  і

Е тапи, роки
Всього за період дії 
П рограми (або до 
кінця Д ІЇ  П рограм и)І етап 

2017 рік
II етап 
2018 рік

III  етап 
2019 рік

IV  етап 
2020 рік

V етап 
2021 рік

1 2 5 4 5 6 7 8 9
І П оказники продукту П рограм и

1
Будівництво, 
добудова та 

реконструкція 
житла

кількість
будинків

87 89 91 93 52 412

тис. 
кв.м житла

6,9 7,1 7Д 7,6 3,8 32,7

2 Придбання
житла

кількість
будинків

17 19 21 23 20 100

тис. 
кв.м житла

1,27 1,42 1,57 1,72 1,27 7,25

3 Інженерні
мережі;

газифікація
садиб
-водопостачання

садиб
-//-

70
300

94
316

103
347

112
378 80

379
1421

II П оказники ефективності П оогпами
1 Вартість кв.м 

збудованого 
житла

тис.грн 2,9 3,0 3,1 3,2 8,5 4,14

2 Вартість кв.м 
добудови, 

реконструкції 
житла

-//- 1,7 1,8 1,9 2,0 4,7 2,42

3 Вартість кв.м 
придбаного 

житла
-//- 2,0 2,1 2,2 2,3 4,0 2,52

4 Приєднання 
одного будинку 
до інженерних 

мереж

-//- 10,0 10,1 10,2 10Д 10,5 10,22

Ш П оказники якості П рограми
1 Ввід в

експлуатацію
житлових
будинків

кількість
11 79 81 83 35 355

тис.
кв.м 6,2 6,3 6,5 1 6,6 2,45 28,05

2 Поліпшення 
житлово- 

побутових умов

кількість сімей
474 518 562 152 2312

Заступник голови обласної Ради

Голова обласного Фонду

М.КРЕМЕНЮК 

Бабошин В.О.



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 5.3
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Напрями діяльності та заходи Програми

Додаток З 
до Програми інвестування житлового 

будівництва у  Вінницькій області «Власний дім» 
на 2017-2021 роки

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

Перелік
заходів

Програми

С трок
виконання

заходу

Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Етап
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

Очікуваний результат

8 10 11 12
Фінансово'
бюджетна
підтримка

Надання 
довгострокових 

пільгових 
кредитів

2017
рік

Державний бюджет 
обласний бюджет
бюджети районів та об'єднаних
територіальних громад
Всього:

7800
12400
3500

• укладення 104 кредитних угод на будівнишводобулову 
та реконструкція,придбання житла;

укладання 370 угод на інженерні мережі

23700

2018
рік

Державний бюджет 
обласний бюджет 
бюджети районів та 
об’єднаних територіальних громад 
Всього;

8200
12900
4000

укладення 108 кредитних угод на 
будівництво,добудову та реконструкція,придбання житла; 

укладання 410 угод на інженерні мережі

25100

2 0 1 9
рік

2020
рік

Я

.а

1

Державний бюджет 
обласний бюджет 
бюджети районів та 
об’єднаних територіальних фомад 
Всього;

8400
13900
4500

- укладення 112 кредитних угод на будівництво, добудову 
та реконструкція, придбання житла;

укладання 450 угод на інженерні мережі

26800
Державний бюджет 
обласний бюііжет 
бюджети районів та 
об’єднаних територіальних громад 
Всього:

8800
14400
5000

- укладення 116 кредитних угод на будівниитао, добудову 
та реконструкція, придбання житла;

укладання 490 угод на інженерні мережі
28200

2021
рік

Державний бюджет 
обласний бюджет 
бюджети районів та об’єднаних 
територіальних громад 
Всього;

6500
9000
2500

укладення 72 кредитних угод на будівництво, 
добудову та реконструкція, придбання житла; 

> укладання 80 угод на інженерні мережі

Всього: 121800

^  Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК
  —  /Т\,



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 4 
до Програми інвестування житлового 

будівництва у  Вінницькій області «Власний дім» 
на 2017-2021 роки

Додаток 5.4
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Орієнтовні обсяги кредитування та прогнозовані показники 
регіональної комплексної Програми інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області «Власний дім, на 2017-2021 роки»

№

з/п Назва напрямку діяльності

Прогнозовані 
показники введення 

в експлуатацію 
об’єктів будівництва

Орієнтовні
обсяги

кредитування
(вартість),

тис.грн
кількість площа,

кв.м
1. Нове будівництво власного житла 182 12740 49258

2. Добудова, реконструкція власного житла 290 19455 34210

3. Купівля власного житла 100 7250 20000

4. Інженерні мережі А 1800 - 17940

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Голова обласного Фонду Бабошин В.О.



Додаток 6 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року
NsSfÇf

«про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про внесення змін до рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 
червня 2018 року Х»634 «Про Обласну Програму підтримки утримання 

об’єктів спільної власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади на

2018 -  2021 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи клопотання окремих органів виконавчої влади та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної 
власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються 
окремими органами виконавчої влади на 2018 -  2021 роки (далі -  Програма), 
затвердженої рішенням 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 
року № 634 такі зміни і доповнення:

1.1 У додатку 1 «Загальна характеристика регіональної обласної 
Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами 
виконавчої влади на 2018 -  2021 роки»:

-  у пункті 2 «Розробники Програми» слова «Департамент охорони 
здоров’я Вінницької ОДА» замінити словами «Департамент охорони здоров’я 
та реабілітації Вінницької ОДА» згідно з додатком 6.1 до цього рішення;

-  у пункті 4 «Учасники Програми» слова «Департамент охорони здоров’я 
Вінницької ОДА» замінити словами «Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації Вінницької ОДА» (додаток 6.1).

1.2 Викласти додаток 4 «Напрями діяльності та заходи регіональної 
обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності 
територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими 
органами виконавчої влади на 2018-2021 роки» в новій редакції (додаток 6.2),

1.3 Викласти додаток 2 «Ресурсне забезпечення регіональної обласної 
Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами 
виконавчої влади на 2018-2021 роки» в новій редакції (додаток 6.3).

1.4 Викласти додаток З «Шляхи і засоби реалізації регіональної обласної 
Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами 
виконавчої влади на 2018 -  2021 роки» в новій перакції (додаток 6.4).

2. Контроль за виконанням цього ріш ен^ ягокласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обшсних програм (Мазур Г.Ф.).

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту фінансів ОДА / у М.Копачевський
Z û Ÿ



Додаток 6.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року № «Про
затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм»

Додаток 1
до Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності 

територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються 
окремими органами виконавчої влади на 2018 -  2021 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА РЕГІОНА ЛЬН ОЇ 
обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад 

області, які орендуються/експлуатуються окремими органами виконавчої влади
на 2018 -  2021 роки

1
Ініціатор розроблення 
Поогоами

Вінницька обласна державна адміністрація

Департамент фінансів Вінницької ОДА
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна рада
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА
Управління V справах національностей та релігій ОДА
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту ОДА

2 Розробники програми Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
Служба у справах дітей ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА

Управління розвитїо^ територій та інфраструктури Вінницької ОДА

Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у 
Вінницькому районі Вінницької області
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів ОДА
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Департамент фінансів Вінницької ОДА

3 Виконавець Програми

Управління будівництва Вінницької ОДА, Управління 
містобудування та архітектури Вінницької ОДА відповідно до 
повноважень (виконання функції замовника на здійснення робіт із 
заміни частини вікон та ремонту/реконструкції мереж 
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектно-кошторисної 
документаці'О в адміністративному приміщенні “Книжка” 
(Хмельницьке шосе, 7), ремонту/реконструкції мереж 
електропостачання (у т.ч. - виготовлення проектно-кошторисної 
документаці'О в адміністративному приміщенні Соборна, 70)
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна Рада
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку ОДА (разом з афілійованими структурами)
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій
Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА



4 Учасники Програми

Управління V справах національностей та релігій ОДА
Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА
Управління фізичної культури та спорту ОДА
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА
Служба у справах дітей ОДА
Управління дорожнього господарства Вінницької ОДА
Управління розвитку транспорту Вінницької ОДА

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА

Управління будівництва Вінницької ОДА
Управління містобудування та архітектури Вінницької ОДА
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Управління Державної казначейської служби України у 
Вінницькому районі Вінницької області
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів ОДА
Головне управління ДПС у Вінницькій області

5 Термін реалізації Програми II півр. 2018 року - 2021 роки

6
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет

7

Загальний обсяг фінансових р 
есурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього: 
тис.грн.

35 066,6

у тому числі:

7.1 коштів обласного бюджету, 
тис.грн. 35 066,6 ^

/

Заступник голови обласної Ради М.КРБМБНЮК



Додаток 6.2 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 версеня 2020 року №
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток 2
до Програми підтримки утримання об’єктів спільної 

власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються o^q5eмими органами 

виконавчої влади на 2018 -  2021 роки

Напрями діяльності та заходи регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які
орендую ться/експлуатую ться окремими органами виконавчої влади на 2018 -  2021 роки

ГРН.

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
Перелік заходів програми

Термін 
виконамн 
я заходу

Виконавці
Джерела
фінансув

ання

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) II 
пів. 2018 р . , 
грн., в тому 

числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2019 р ік , грн., 
в тому числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2020 р ік , грн., 
втому числі:

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість) 

2021 рік , грн., 
в тому числі:

Очікуваний
результат

1 2 5 4 5 6 7 8 9 ІО И

1

Підтримка
об'єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, шо 

надаються Департаменту фінансів ОДА 
(передача відповідної субвенції державному 

бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

202 280 510 855 524 783 555 109

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

2

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Управлінню Північного офісу 
Держаудитслужби у Вінницькій області 

(передача відповідної субвенції державному 
бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 209 753 496 774 529 624 557 996

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

3

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, шо 

надаються Департаменту охорони здоров'я 
та реабілітації Вінницької ОДА (передача 

відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Деп^тамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 82 647 216 038 268 503 280 797

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

4

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 
надаються Управлінню у справах 

національностей та релігій ОДА (передача 
відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 33 106 85 515 89 746 94 231

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

Чі



5

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Управлінню культури і мистецтв 
ОДА (передача відповідної субвенції 

леожавному бюпжетуї

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 60 931 179 783 440 400 315 823

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

6

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
ОДА (разом 3 афілійованими структурами) 

(передача відповідної субвенції державному

11 півр. 
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласно! державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

197 662 491 020 516 281 543 058

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

7

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Головному управлінням ДПС у 
Вінницькій області (передача відповідної 

субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р,-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 645 225 1 434 328 І 516 788 1 604 195

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

8

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та Інші послуги, що 

надаються Департаменту соціальної та 
молодіжної політики ОДА (передача 

відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

171 180 439 614 453 491 484 680

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

9

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Управлінню фізичної культури та 
спорту ОДА (передача відповідної субвенції 

леожавному бюджетуї

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 50 974 143 575 159 179 166 994

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

10

ПІ2примка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні ті інші послуги, що 

надаються Службі у справах дітей ОДА 
(передача відповідної субвенції державному 

бюджету!

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

18415 59224 61 578 64 073

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

И

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

надаються Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА (передача відповідної субвенції 
леожавному бюджету!

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 166 947 275 596 244 933 279 549

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

12

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 
надаються Управлінню будівництва 

Вінницької ОДА (передача відповідної 
субвенції леожавному бюджету!

11 півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 212 478 362 577 280 274 329 740

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності



13

Підіримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду пршішення, 
експлуатаційні та інші послуги, шо 

надаються Управлінню містобудування та 
архітектури Вінницької ОДА (передача 

відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

75 458 88 776

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

14

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та 
інші послати, шо надаються апарату 

Вінницької ОДА (передача відповідної 
субвенції леожавному бюджету)

II півр. 
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 747 882 1 392 989 1 318 568 І 464 882

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

15

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та 
інші послуги, шо надаються Вінницькій 
обласній раді (встановлення відповідних 

бюджетних призначень)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Д еп^ам ент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

350070 745 649 790 388 837 811

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

16

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та 
інші послуги, що надаються Департаменту 

агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів ОДА (передача 

відповідної субвенції державному бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

241 895 365 236 351 151 392 920

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

17

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатаційні та 
інші послуги, шо надаються Управлінню 

розвитку транспорту Вінницької ОДА 
(передача відповідної субвенції державному 

бюджету)

II півр.
2018р..
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

13 200 28 200

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

18

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за експлуатадійні та 
інші ПОСІСТИ, що надаються Управлінню 

розвитку територій та інфраструктури ОДА 
(передача відповідної субвенції державному 

бюджету)

II півр. 
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет 51 767 155 264 174 738 171 692

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

19

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 

налаються Управлінню 
Державної казначейської служби України у 

Вінницькому районі Вінницької області 
(передача відповідної субвенції державному 

бюджету)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

70 850 120 912 114 965 139563

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

20

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за виконання заходів з 
пожежної безпеки, що надаються через 
Вінницьку обласну раду (Управлінню 

спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрації

Обласний
бюджет

200 ООО 200 ООО 200 ООО 400 ООО

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності



21

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Заміна частини вікон та 
ремонт/реконструкція мереж 

електропостачання (у т.ч. - виготовлення 
проектно-кошторисної документації') в 

адміністративному приміщенні “Книжка” 
(Хмельницьке шосе, 7), 
ремонту/реконструкції 

мереж електропостачання (у т.ч.
- виготовлення проектнокошторисної 

документації) в 
адмінісі-ративному приміщенні 

Собоона. 70)

II півр.
2018р.-
2021рр.

Департамент 
будівництва, 

містобудування та 
архітектури 

адміністрації та інші 
учасники програми

Обласний
бюджет 0 3 ООО ООО 1 500 ООО 2 ООО ООО

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

22

Підтримка
об’єктів

комунальної
власності

Компенсація витрат за оренду приміщення, 
експлуатаційні та інші послуги, що 
надаються Управлінню дорожнього 

господарства ОДА (передача відповідної 
субвенції лепжавному бюджету)

II півр. 
2018р.- 
2021рр.

Департамент фінансів 
обласної державної 

адміністрашї

Обласний
бюджет/

0 93 900 77 734 81 798

Належний стан 
об’єктів 

комунальної 
власності

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК



Додаток 6.3

до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 24 вересня 2020 роїд'

«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток З
до Програми підтримки утримання об’єктів 

спільної власності територіальних громад області, 
які орендуються/експлуатуються окремими 

органами виконавчої влади на 2018 -  2021 роки

Ресурсне забезпечення регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів спільної 
власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими органами

виконавчої влади

тис.грн.

№ Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Всього 
витрат на 
виконання 
програми

II півр.
2018 року 2019 рік 2020 рік 2021 рік

1 Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 3 714Л 10 768,8 9 701,8 10 881,9 35 066,6
1.1 державний бюджет - - - -

1.2 обласний бюджет 3 714Д 10 768,8 9 701,8 10 881,9 35 066,6

2 Районні, міські (міст обласного 
значення бюджети) - - - -

3 Бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування - - - -

4 кошти не бюджетних джерел / - - -

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

2 У



Додаток 6.4 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року №
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток 4
до Програми підтримки утримання об’єктів спільної 

власності територіальних громад області, які 
орендуються/експлуатуються окремими органами 

виконавчої влади на 2018 -  2021 роки
Шляхи і засоби реалізації регіональної обласної Програми підтримки утримання об’єктів 

спільної власності територіальних громад області, які орендуються/експлуатуються окремими
органами виконавчої влади

тис.грн.

№ Шляхи реалЬації 
Програми

Обсяг 
фінансових 
ресурсів на 
П півріччя 
2018 року 
(тис.грн.)

Обсяг 
фінансових 
ресурсів на 

2019 рік 
(тис.грн.)

Обсяг 
фінансових 
ресурсів на 

2020 рік 
(тис.грн.)

Обсяг 
фінансових 
ресурсів на 

2021 рік 
(тнс.грн.)

в  т.ч. за 
рахунок 
коштів 

обласного 
бюджету 

(тис.грн.) II 
півріччя 

2018р- 
2021рр.

Оренда, експлуатаційні та 
інші послуги (охорона, вивіз 
сміття, ліфти, прибирання, 
система пожежегасіння) - 
передача субвенції 
державному бюджету______

З 514,1 7 568,8 8 001,8 8 481,9 27 566,6

Виконання заходів з 
пожежної безпеки 200,0 200,0 200,0 400,0 1 000,0

Заміна частини вікон та 
ремонт/реконструкція мереж 
електропостачання (у т.ч. - 
виготовлення проектно- 
кошторисної документації) в 
адміністративному 
приміщенні “Книжка” 
(Хмельницьке шосе, 7), 
ремонту/реконструкції 
мереж електропостачання (у 
Т.Ч.- виготовлення проектно- 
кошторисної документації) в 
адміністративному 
приміщенні Соборна, 70)

Всього

Заступник голови обласної Ради

0,0 З 000,0 1 500,0 2 000,0 6 500,0

З 714,1 10І68І8 9 701,8 10 881,9 35 066,6

М.КРЕМЕНЮК

2 а



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 7
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2020 рік, 

затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 883

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

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2020 рік, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 883 (далі -  Програма) такі зміни:

Додаток З до Програми викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього ріж ння покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів тр обласних програм (Мазур Г.Ф.).

М.КРЕМЕНЮКЗаступник голови обласної Ради

Директор Департаменту В.Мережко



«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток З
до Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області на 2020 рік, 
затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 

7 скликання від 17 грудня 2019 роїу X® 883

Додаток 7.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Перелік пріоритетних інвестиційних проєістів на 2020 рік

№
п/п

Найменування проекту регіонального розвитку 
та їх місцезнаходження

Термін
реалізації
проекту,

роки

Кошторисна 
вартість 
проекту, 
тис. грн

Орієнтовний 
обсяг коштів 
на 2020 рік, 

тис. грн

1 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. 
Вінниці -  будівництво 2018-2020 169675,1 66769,6

2 Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І—III ступеня № 2 
Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці —  реконструкція 2019-2020 6597,8 4399,0

3
Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І—III ступеня —  
гімназія Хо 2» Іллінецької міської ради — капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, 
утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій території)

2019-2020 6859,8 1136,1

4
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (початкова школа) по вул. Парковій, 18, у смт Оратів 
- капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій (у т.ч. 
кредиторська заборгованість - 448,121 тис. грн)

2019-2020 5000,9 1528,4

5
Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І—III ступеня 
Хо 2 імені Івана Богуна» по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямполі —  капітальний ремонт з 
будівництвом спортивного майданчика

2019-2020 10547,3 1739,1

6 Приміщення будівлі (корпус 2) доттткільного навчального закладу Ха? «Ромашка» по вул. 
Космонавтів, 139, у м. Жмеринці - капітальний ремонт 2020-2020 5778,4 5720,6

7
Будівля 3 використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та 
горищного перекриття дошкільного навчального закладу Хоі по вул. Декабристів, 13 в м. 
Хмільник - реконструкція

2020-2020 9809,3 9755,4

Ч Приміщення дошкільного навчального закладу ХоЗ «Теремок» по вул. ЗО років Перемоги, 
9, у м. Гайсині - реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів 2019-2020 13818,2 12081,6

9 Фасади та покрівля даху дошкільного навчального закладу ясла-садок «Сонечко» (корпус 2020-2020 5409,7 5372,1



№
п/п

Найменування проекту регіонального розвитку 
та їх місцезнаходження

Термін
реалізації
проекту,

роки

Кошторисна 
вартість 
проекту, 
тис. грн

Орієнтовний 
обсяг коштів 
на 2020 рік, 

тис. грн
№1 та корпус №2) по вул. Гоголя, 3, в смт Тешгак - капітальний ремонт

10 Будівлі поліклініїси по вул. Незалежності в смт Шпиків Тульчинського району - 
реконструкція під дитячий садочок 2018-2020 17661,0 10866,7

11 Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 
13, в м.Вінниці —  будівництво

2018-2020 30633,2 16884,6

12 Будівля комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23, в 
м.Вінниці —  реконструкція 2018-2020 40210,5 10102,8

13 Спортивне ядро закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської 
ради» по вул. В.Порика, 20, в м. Вінниця - реконструкція 2019-2020 29025,5 19468,5

14 Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в м. Калинівка - 
капітальний ремонт 2020-2020 6362,9 6362,9

15
Комунальний заклад «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської міської ради по 
вул.Соборній, 78, у м. Немирові - реконструкція спортивного майданчика під 
мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту

2020-2020 7066,9 7066,9

16
Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці —  реконструкція 
корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення 3 рентгенопераційним блоком 
та від діленням гострих інсультів

2019-2021 83267,2 7220,0

17 Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. 
Театральній, 15, у м. Вінниці —  реконструкція 2019-2021 40061,5 2110,0

18
Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 
213-М по вул.Грушевського, 2,у м.Вінниці (пристосування приміщення для потреб 
навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація

2018-2021 12306,3 1335,0

19 Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької 
обласної ради по вул.Хмельницьке щосе, 84, в м.Вінниці - реконструкція 2020-2021 18439,9 2100,0

20 Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом 
Алейхема, 8, у м. Хмільнику —  реконструкція 2019-2021 30735,6 655,0

21 Будівля комунального закладу «Дощкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської 
ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконструкція 2019-2021 80257,8 14528,1

22 Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. 
Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво 2018-2021 259995,2 55000,0

>.23 Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27 у м. Жмеринці - реконструкція 2020-2021 25703,2 13306,7

24 Будівлі навчально-виховного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-ліцей смт 
Стрижавка» по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт Стрижавка, Вінницького району 2018-2021 35981,0 814,0
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Найменування проекту регіонального розвитку 
та їх місцезнаходження
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Орієнтовний 
обсяг коштів 
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тис. грн
(коригування) - реконструкція

25 Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, 3, у смт Браїлів 
Жмеринського району - реконструкція

2018-2021 24408,1 1100,0

26 Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво 2019-2021 18877,8 2500,0

27 Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт 
Сутиски Тиврівського району - реконструкція 2018-2021 36380,6 8500,0

28 Будівля комунального закладу «Тростянецький районний Будинок культури» по вул. 
Соборній, 56, в смт Тростянець - реконструкція 2019-2020 7880,6 4973,5

29
Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка Тростянецького району, 
комунальної власності Ободівської сільської ради, КЗ «Дитячо-юнацький-фізкультурний 
заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - реконструкція

2020-2021 14567,5 1800,0

30
Пам’ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 рік 
(охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м. Тульчині - реконструкція елементів 
благоустрою частини території

2019-2021 39777,7 12700,0

31 Реконструкція адмінбудинку з добудовою та переобладнанням під музичну птколу по 
вул. Вишневій, 3, м. Погребише

2018-2022 7827,9 273,5

32 Реконструкція адміністративної будівлі КВНЗ «Академія неперервної освіти» по вул. 
Грушевського, 13 Г, м. Вінниця 2019-2021 20059,3 7125,3

33 Капітальний ремонт системи «Рада» сесійної зали а,дміністративної будівлі по вул. 
Соборній, 70, м. Вінниця

2019-2020 2500,3 180,0

34
Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока,відділення гемодіалізу, 
пульмонологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова по 
вул.Пирогова, 46, м. Вінниці (коригування)

2018-2020 7940,6 1000,0

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

2020-2020 3578,3 3578,3

36 Реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розмішення рентген операційного 
блоку 3 ангіографом по вул. Полтавській, 89/2, м.Могилів-Подільський 2018-2020 23013,5 1500,0

37 Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац» (1805 р.) охор. 
№973/1 по вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці 2017-2020 12140,4 4035,0

38
Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення (охор. 
№1-Вн) «Музично-драматичний театр ім.Садовського» по вул.Театральній, 13, м. 
Вінниця (коригування)

2019-2020 9110,7 6052,3

39 Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку- 2017-2020 9560,9 2500,0
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інтернату геріатричного профілю по вул.Хмельницьке шосе, 106, м. Вінниця

40
Реконструкція будівлі «А» комунальної установи «Обласний центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» по вул. 
Шкільна, ЗО, с. Крищинці Тульчинського району

2019-2021 18333,6 7500,0

41 Нове будівництво двох малих групових будинків Стрижавського дитячого будинку 
інтернату по вул.Новосільській, 39, смт Стрижавка Вінницького району 2020-2020 20421,4 20421,4

42 Будівництво дитячого будинку сімейного типу по вул. Соборній в с. Студена 
Піщанського району 2019-2020 6294,1 1445,0

43
Реконструкція залу засідань, холу та нежитлових приміщень існуючої адміністративної
будівлі під ляльковий театр по вул. Хмельницьке шосе, 7,
м.Вінниця

2019-2020 27195,4 810,0

44 Капітальний ремонт будівлі спального корпусу по вул.І.Франка, 1, смт.Брацлав 
Немирівського району 2019-2020 12653,4 4135,0

45
Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни вул. Пирогова, 109 А, м. 
Вінниця, (коригування)

2018-2020 1720,8 501,5

46 Капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій Вінницького обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни по вул. Пирогова, 109 А, м, Вінниця 2019-2021 25388,3 10000,0

47 Капітальний ремонт будівлі КУ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку» по вул. Хмельницьке шосе, 94, м. Вінниця (коригування) 2019-2021 13881,7 6000,0

48
Капітальний ремонт приміщень другого поверху житлового корпусу Стрижавського 
дитячого будинку-інтернату по вул.Новосільській, 39, смт Стрижавка, Вінницького 
району /л

2019-2020 3248,2 1050,0

/  / Всього по регіону 1317965,3 386003,9

Заступник голови обласної Ради

54
Ч

Директор Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

В.Мережко



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про внесення доповнень до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 роках, 

затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 575

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України „ Про засади державної 
регіональної політики”, Закону України „Про державне прогнозування та 
розроблення програми економічного і соціального розвитку України”, постанов 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1186 „Про затвердження 
Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних 
стратегій розвитку” та від 06 серпня 2014 року № 385 „Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, указу 
Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 „Про Стратегію сталого 
розвитку „Україна-2020”, рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 
2015 року № 893 „Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року”, враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області у 2018-2020 роках, 
затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 575, згідно з додатком 8.1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів т^бласних програм (Мазур Г.Ф.), інші 
галузеві постійні комісії обласної Ради.

Додаток 8
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 2 4 ^ ^ есн я  2020 року

М.КРЕМЕНЮКЗаступник голови обласної Ради

Директор Департаменту В.Мережко



«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток 1
до каталогу проектів Плану реалізації Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
у 2018-2020 роках, затвердженого рішенням 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року №  575

Доповнення
до каталогу проектів Плану реалЬації Стратегії збалансованого регіонального розвитку

Вінницької області у 2018-2020 роках, 
затвердженого рішенням 27 сесії* обласної Ради 7 скликання 

від 20 грудня 2017 року № 575

До пункту 6.4 Пріоритет 4 Розвиток місцевого самоврядування та надання якісних послуг 
в соціальній, житлово-комунальний, транспортній і туристичній сферах додати наступні проекти:

4.1, Підвищення рівня якості освіти
1. «4.1.17. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району 

«Поділля» в м. Вінниці -  будівництво»
2. «4.1.18. Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І—III ступеня № 2 

Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці —  реконструкція»
3. «4.1.19. Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І—III 

ступеня —  гімназія № 2» Іллінецької міської ради —  капітальний ремонт (заміна покриття 
покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій території)»

4. «4.1.20. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (початкова школа) по вул. Парковій, 18, у 
смт Оратів - капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій (у т. ч. 
кредиторська заборгованість - 448,121 тис грн)»

5. «4.1.21. Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І—  
III ступеня № 2 імені Івана Богуна» по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямполі —  капітальний ремонт з 
будівництвом спортивного майданчика»

6. «4.1.22. Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу Х27 
«Ромашка" по вул. Космонавтів, 139, у м. Жмеринці - капітальний ремонт»

I. «4.1.23. Будівля з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду 
та горищного перекриття дошкільного навчального закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. 
Хмільник - реконструкція»

8. «4.1.24. Приміщення дошкільного навчального закладу ХеЗ «Теремок» по вул. ЗО 
років Перемоги, 9, у м. Гайсині - реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів»

9. «4.1.25. Фасади та покрівля даху дошкільного навчального закладу ясла-садок 
«Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) по вул. Гоголя, З, в смт Теплик - капітальний ремонт»

10. «4.1.26. Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., 
охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Вінниці (пристосування приміщення для 
потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - 
реставрація»

II. «4.1.27. Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 
Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконструкція» /

12. «4.1.28. Будівлі навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ліцей смт Стрижавка» по вул. 40-річчя Перемоги, З, в смт Стрижавка, Вінницького району 
реконструкція»

13. «4.1.29. Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул.Гагарінш ЇЙ'' 
смт.Сутиски Тиврівського району - реконструкція» І

4.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області V

Додаток 8.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року



1. «4.2.33. Будівлі поліклініки по вул. Незалежності в смт Шпиків Тульчинського району 
- реконструкція під дитячий садочок»

2. «4.2.34. Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці - 
реконструкція корпусу Хе 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним 
блоком та відділенням гострих інсультів»

3. «4.2.35. Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології 
Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці - реконструкція»

4. «4.2.36. Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул.
Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику —  реконструкція»

5. «4.2.37. Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по
вул. Київській,68, м. Вінниці - будівництво»

4.3. Створення належних умов для розвиті^ культурної сфери
1. «4.3.12. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по 

вул. Театральній, 15, у м. Вінниці - реконструкція»
2. «4.3.13. Будівля комунального закладу Тростянецький районний будинок культури по 

вул. Соборна, 56 в смт. Тростянець - реконструкція»
3. «4.3.14. Пам’ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 

р. (охор. Хз59) по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин - реконструкція елементів благоустрою 
частини території»

4.4. Підвищення розвитку фізичної культури
1. «4.4.8. Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. 

Нагірній, 13, в м.Вінниці —  будівництво»
2. «4.4.9. Будівля комунальної організації “Спорткомплекс “Здоров’я” по вул. Якова 

Шепеля, 23, в м.Вінниці —  реконструкція»
3. «4.4.10. Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Х933 

Вінницької міської ради" по вул. В. Порика, 20, в м. Вінниця - реконструкція»
4. «4.4.11. Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в м. 

Калинівка - капітальний ремонт»
5. «4.4.12. Комунальний заклад «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської 

міської ради по вул.Соборній, 78, у м. Немирові - реконструкція спортивного майданчика під 
мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту»

6. «4.4.13. Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27, в м. Жмеринці - реконструкція»
7. «4.4.14. Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацька, З в смт 

Браїлів, Жмеринського району - реконструкція»
8. «4.4.15. Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво»
9. «4.4.16. Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418 в с. Ободівка, 

Тростянецького району. Вінницької області, комунальної власності Ободівської сільської ради, 
комунального закладу «Дитячо-юнацький-фЬкультурний заклад оздоровлення та відпочинку 
«Подільська казка» - реконструкція»

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту: Загальноосвітня школа І-Ш  ступенів в житловому 
кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці -  будівництво

Цілі проекту:

Забезпечення дітей мікрорайону «Поділля» сз^асним 
навчальним закладом та створення комфортних умов для 
максимального задоволення потреб дітей у якісних освітніх д 
послугах шляхом будівництва школи І-ІІІ ступеня на 1200 г 
учнівських місць 2 2



Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м. Вінниця, мікрорайон «Поділля»

Стислий опис 
проекту:

Проект поширюється на 1,9 тис. дітей шкільного віку та 1,4 
тис. дітей дошкільного віку. Реалізація проекту передбачає 
будівництво сучасного навчального закладу на 1200 
З^нівських місця, створення 65 робочих місць (50 педагогів 
та 15 осіб обслуговуючого персоналу) та спортивної 
інфраструктури (спортивне ядро)

Очікувані
результати:

-будівництво сз^асного освітнього закладу на 1200 
учнівських місць;
-створення 65 робочих місць (50 педагогів 115 осіб 
обслуговуючого персоналу);
-улаштування спортивної інфраструктури (спортивне ядро); 
-забезпечення рівного доступу до якісної освіти

Ключові заходи 
проекту:

-внутрішнє опорядження стін; 
-будівництво спортивного ядра; 
-благоустрій території

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 07.2020 р.
Приблизна 2018 2019 2020 І*іі-іом
вартість проекту, 
тис. грн

13634,1 492633 66769,6 129667,0

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:
Комунальний заклад “Чернівецька загальноосвітня 
школа 1—111 ступеня № 2 Чернівецької районної ради” 
по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці — реконструкція

Цілі проекту:

Забезпечення енергоефективності навчального закладу та 
створення належних умов для розвитку нового освітнього 
простору відповідно до вимог програми Нової української 
школи

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

смт Чернівці та села Мазурівка, Лозове, Гонтівка, 
Шендерівка Чернівецького району <^42

Стислий опис 
проекіу:

Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа I- 
III ступенів №2 Чернівецької районної ради Вінницької



області» є опорним освітнім закладом Чернівецького району, 
де на сьогоднішній день навчається 217 учнів. Освітній 
округ навчально-виховного комплексу охоплює 7800 осіб 
дорослого та дитячого населення шкільного віку, а в 
організації освітнього процесу задіяні 110 працівників. 
Реалізація проекту передбачає проведення заходів з 
енергозбереження та реконструкції системи опалення. Учні 
повинні займатися в теплих, сухих, комфортних 
приміщеннях, обладнаних відповідно до останніх вимог 
Нової української школи.

Очікувані
результати:

-зменшення використання твердого палива на 93 м3 та 
витрат коштів міського бюджету на його придбання на 54,6 
тис грн;
-підвищення температурного режиму приміщення на 3-5 
градусів;
-збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях, на 200 учнів;
-зменшення захворюваності учнів на 150 дітей

Ключові заходи 
проекту:

- заміна покрівлі приміщень навчального корпусу (816 м2);
- утеплення перекриття (548 м3);
- улаштовання пожежної сигналізації;
- заміна дверей (22 шт.), радіаторів (70 шт.) ;
- будівництво водовідведення;
- заміна електропроводки та електроосвітлення;
-внутрішні оздоблювальні роботи;
- опорядження фасаду (1134 м2)

Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0 1127,8 4399,0 5526,8

Джерела
фінансування: ДФРР, районний та селищний бюджет
Ключові 
потенційні 
учасники 
реалЬацц проекту:

ДФРР, відділ освіти Чернівецької райдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту;
Іллінецький навчально-виховний комплекс \ 
“Загальноосвітня школа І— 1̂11 ступеня — гімназія № 2” 
Іллінецької міської ради — капітальний ремонт (заміна \



п о к р и т т я  п о к р івл і, у теп л ен н я  ф асаду , водовідведення т а  
благоустр ій  тери тор ії)

Цілі проекту:

Забезпечення енергоефективності освітянського закладу та 
створення належних умов для розвитку нового освітнього 
простору відповідно до вимог програми Нової української 
школи

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Іллінецька міська ОТГ

Стислий опис 
проекту:

Освітянський заклад побудований у 1974 році. 
Неоштукатурені цегляні стіни будівель недостатньо 
ефективно утримзчоть тепло. Не забезпечує належну 
теплоізоляцію і стара покрівля навчальних корпусів. В 
результаті чого не дотримується температурний режим в 
класних кімнатах, лабораторіях, коридорах, подекуди 
надмірна вологість.
Реалізація проекту передбачає заходи з енергозбереження та 
облаштування ігрового майданчика

Очікувані
результати:

- зменшення використання твердого палива та економія 
бюджетних коштів на 25%;
- підвищення температурного режиму приміщення на 30%;
- збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях, на 30%;
- зменшення кількості простудних захворювань учнів, 
особливо в молодшій школі на 25%

Ключові заходи 
проекту:

-заміна покрівлі 2 приміщень (1,6 тис. кв. м);
-зовнішнє утеплення фасаду;
-заміна вікон (6 шт.) та 2 дверей;
-водовідведення;
- встановлення сучасного ігрового дитячого майданчика, 
тренажерів на стадіоні та облаштування пришкільної площі; 
-оснащення кабінетів технікою та обладнанням

Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 07.2020 р.
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2020 Разом
0 4070,0 1136,1 5206,1

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові 
потенційні 
учасники 
реалЬації проекту:

ДФРР, управління освіти Іллінецької міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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



6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:
Загальноосвітня школа 1-1П ступеня (початкова школа) 
по вул. Парковій, 18, у смт Оратів - капітальний ремонт 
із впровадженням енергозберігаючих технологій (у т. ч. 
кредиторська заборгованість - 448,121 тис. грн)

Цілі проекту:

Створення принципово нового, сучасного, модернізованого 
загальноосвітнього навчального закладу, що давав би 
можливість для гармонійного розвитку дітей, підвищив їх 
бажання відвідувати школу та інтерес до навчання; 
забезпечення безпечних умов для здійснення навчально- 
виховного процесу.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Оратівська селищна об’єднана територіальна громада, інші 
населені пункти району

Стислий опис 
проекту:

Оратівська ЗОТТІ І-ІІІ є опорною школою району, яку 
відвідує 510 дітей із 14 сільських населених пунктів. 
Навчально-виховний процес здійснюють 41 педагог. 
Початкова школа збудована на початку XX століття, як 
житлова споруда (панський палац). У 80-90 роки здійснено 
реконструкцію приміщення під школу, замінено накриття на 
металочерепицю, вікна і 2 дверей. У закладі навчається 229 
учнів молодших класів.
Реалізація заходу передбачає проведення заходів з 
енергозбереження.

Очікувані
результати:

- економія бюджетних коштів та спрямовання їх на інші 
потреби закладу (близько 100 тис. грн);
- формування безпечного середовища перебування дітей у 
освітньому закладі, в тому числі заходів із протипожежної 
безпеки;
- збільшення кількості учнів, що бажають отримувати якісні 
послуги та глибокі, ґрунтовні і конкурентоздатні знання;
- створення на базі школи навчально-методичного центру 
для об’єднаної територіальної громади та інших навчальних 
закладів району

Ключові заходи 
проекту:

- утеплення та штукатурення стін фасаду та цоколю;
- облаштування стін сучасним дизайном;
- укріплення віконних та дверних прорізів,
- облаштування пандусу;

- ремонт ганку;
- заміни вхідних та класних дверей;
- впровадження заходів протипожежної безпеки

Період здійснення: 3 (місяць/рік :01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р. \\
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0 2967,7 1528,4 4496,1 . \

Джерела
фінансування: ДФРР, селищний бюджет 22Ь



Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту:

ДФРР, Оратівська селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекіу:

Будівля опорного навчального закладу “Заклад загальної 
середньої освіти І—III ступеня № 2 імені Івана Богуна” 
по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямполі — капітальний 
ремонт 3 будівництвом спортивного майданчика

Цілі проекту:

Забезпечення теплового режиму у приміщеннях опорного 
навчального закладу; створення умов для фізичного 
розвитку мешканців міста, формування основ здорового 
способу життя

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Місто Ямпіль та Ямпільський район

Стислий опис 
проекту:

Школа розміщена на відкритому майданчику, північна 
сторона найбільш незахищена і найменший вітер, дощі 
підвиїцують вологість стін, внаслідок чого приміщення, що 
розташоване з даної сторони залишається найбільш 
холодними. Утеплення стін, ремонт системи опалення, 
облаштування відмощення дозволить зменшити витрату 
тепла та зменшити витрати на опалення, підвищити 
температуру в приміщенні. Ямпільська громада має 
соціально-активну групу молодих людей, які мають бажання 
займатися спортом та на своєму прикладі залучати дітей та 
молодь до здорового способу життя. Саме будівництво 
спортивного майданчика із штучним покриттям у м. Ямпіль 
стане першим кроком для реалізації їхніх планів.

Очікувані
результати:

- збільшення контингенту учнів навчального закладу з 470 
до 600 дітей;
- підвищення температурного режиму приміщення на 3-5 
градусів;
- збільшення кількості дітей, задіяних в гуртковій роботі та 
спортивних секціях;
- зменшення захворюваності учнів та працівників 
навчального закладу

Ключові заходи 
проекту:

- утеплення фасадів;
- заміна внутрішньої системи опалення;  ̂ V
- будівництво майданчика зі штучним покриттям; \ У \
- електроосвітлення спортивного майданчика \ '

\



Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.
Приблизна 
вартісіь проекту, 
тис. грн

2018 2010 2020 Разом
0 5062,2 1739,1 6801,3

Джерела
фінансування: ДФРР, районний бюджет
Ключові 
потенційні 
учасники 
реалЬації проекту:

ДФРР, Ямпільська районна рада, відділ освіти Ямпільської 
РДА

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, 
гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Назва проекту:
Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального 
закладу № 7 "Ромашка" по вул. Космонавтів, 139, у м. 
Жмеринці - капітальний ремонт

Цілі проекту:

Проект реалізується з метою розширення мережі дошкільних 
закладів та забезпечення оптимальних умов для розміщення 
дитячого осередку. Завданням проекту є створення 
комфортних умов перебування дітей та персоналу, зняття 
соціальної напруги, економії енергоресурсів з значною 
економією бюджетних коштів.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м.Жмеринка

Стислий опис 
проекту:

Приміщення бібліотеки довгий час не використовувалось та 
було передано на баланс управління освіти у 2016 році. 
Реалізація проекту дасть можливість збільшити кількість 
місць у садочку, тим самим зменшити соціальну напругу в 
громаді щодо влаштування дітей у заклади дошкільної 
освіти. Батьки отримають можливість працювати, 
залишаючи дитину в безпечних та комфортних змовах. 
Зменшиться наповнюваність у групах. З'являться додаткові 
робочі місця педагогічного та обслуговуючого персоналу 
через залучення молодих спеціалістів. Комплексна 
реконструкція дошкільного навчального закладу №7 
«Ромашка» дозволить значно зменшити витрати бюджету 
міста на утримання закладу. Функціонування дошкільного 
закладу на тривалий період стане енергетично ефективним 
та сталим.

Очікувані
результати:

- збільшення на 50 дитячих місць у садочку; ^
- створення додатково 2 групових комплексів з ух 
фізкультурно-музичною залою для дітей 3 особливими у  
освітніми потребами, методичний кабінет; . \
- влашт)шання на роботу 6 чоловік педперсоналу та 4 1 \}^  
чоловіки техперсоналу \



Ключові заходи 
проекту:

- влаштування внутріншьо будинкових комунікацій;
- встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, 
проведення робіт по ремонту перекриття та покрівлі;
- проведення робіт по утепленню стін та фундаменту;
- облаштуванню відмостки;
- проведення внутрішніх робіт

Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2иі8 2иі9 2020 Разом
0 0 5720,6 5720,6

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові 
потенційні 
учасники 
реалізації проекту:

ДФРР, Управління освіти та ЖКГ виконавчого комітету 
Жмеринської міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:

Будівля 3 використанням енергозберігаючих технологій 
із утепленням фасаду та горищного перекриття 
дошкільного навчального закладу №1 по вул. 
Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція

Цілі проекту:

Проведення реконструкції будівлі 3 використанням 
енергозберігаючих технологій із утепленням фаса,ду та 
горипщого перекриття дитячого навчального закладу №1 
по вул. Декабристів. Збереження будівлі від руйнування. 
Суттєве заощадження енергоресурсів.
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних, комфортних 
та безпечних умов перебування дітей в ДНЗ.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Місто Хмільник

Стислий опис 
проекту:

ДНЗ №1 щоденно відвідує близько 400 малюків. Заклад 
складається з двох основних двоповерхових будівель та 
харчоблоку. Проектна потужність садочку -  320 дітей. 
Однією із проблем функціонування закладу є велика  ̂
енергозатратність його утримання. Причиною значних 
енергетичних затрат на опалення є зношеність інженерних 
мереж будівель садочку, несистематичне проведення \ „ 
поточних та капітальних ремонтів через відсутність коштів 
місцевого бюджету. 2 2 ^  \



Реалізація проекту передбачає проведення заходів з 
енергозбереження.

Очікувані
результати:

- збільшення температурного режиму на рівні 20-21 
градусів;
- збільшення відвідуваності дітей 350-400 осіб; 
-економія енергоресурсів 3 159,6 т умовного палива до 
111,7 т умовного палива

Ключові заходи 
проекту:

-утеплення фасадів та оздоблення декоративним розчином;
- утеплення покриттів плитами з мінеральної вати;
- заміна світлопрозорих огороджувальних конструкцій на 
сзшасні двокамерні;
- роботи по благоустрою

Період здійснення; 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 09.2020 р.
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0 0 9755,4 9755,4

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту:

ДФРР, Хмільницька міська рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:

Приміщення дошкільного навчального закладу №3 
"Теремок” по вул. ЗО років Перемоги, 9, у м. Гайсині - 
реконструкція із застосуванням енергозберігаючих 
заходів

Цілі проекту: Підвищення енергоефективності будівлі навчального 
закладу шляхом утеплення фасадів

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Гайсинська територіальна громада

Стислий опис 
проекту:

П’ять дошкільних навчальних закладів міста не в змозі 
охопити дошкільною освітою всіх малюків. Тому даний 
проект спрямований на вирішення цієї проблеми. В 2017 
році проведено роботи по реалізації 1 та 2 етапів 
(влаштовано шатровий дах та замінено вікна та зовніїша 
двері). При реалізації проекту буде організовані 
всеохоплюючий навчальний процес дошкільнят з 
покращенням комфортних умов в даному закладі^ 
Температурний режим та санітарні норми будуть забезпечеш 
внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів. 2 2 ^



Очікувані
результати:

В результаті реалізації проекту в ДНЗ буде виховуватись 
150 дітей ( 7 груп) та працювати 31 особа. В приміщенні 
буде необхідний температурний режим, економія 
бюджетних коштів на 47%  за рахунок впровадження 
енергозберігаючих заходів.

Ключові заходи 
проекту:

- утеплення фасаду;
- заміна інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, 
опалення, електропостачання);
- влаштування підвісних стель та підлог, опорядкування стін

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 2021

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0 1490,7 12081,6 13572,3

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Гайсинська міська рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:
Фасади та покрівля даху дошкільного навчального 
закладу ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) 
по вул. Гоголя, 3, в смт Теплик - капітальний ремонт

Цілі проекту:

Поліпшення якості надання освітніх послуг, забезпечення 
належних санітарно-гігієнічних умов як для перебування 
дітей, так і належного робочого місця для персоналу ДНЗ. 
Виконати заходи із енергоефективності.
Забезпечити надання якісних, доступних освітніх послуг 
мешканцям громади Теплика

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

смт Теплик

Стислий опис 
проекту:

На території смт Теплик діє один дитячий садочок (проектна 
потужність -192 місця), який щоденно відвідує 205-217 
дітей. Садочок експлуатується понад 50 років, протягом 
функціонування закладу капітальні ремонти не проводилися, і 
Проведення робіт 3 енергозбереження сприятиме \ 
забезпеченню комфортного функціонування дошкільного 
закладу відповідно до санітарно-гігієнічних норм ^

Очікувані
результати:

- забезпечення належних умов виховання та навчання 217 ^
УЯп

К

\



дітей дошкільного віку та нормальних умов праці 45 
працівникам садочку;
- збереження будівель ДНЗ,
- забезпечення температурного режиму в приміщеннях та 
економії тепла до 30%;
- покращення естетичного вигляду будівель ДНЗ та 
функціонування соціальної інфраструктури селища в цілому

Ключові заходи 
проекту:

-заміна покриття (даху) на металопрофіль;
-ЗО'єплєння фасадів, цоколю, фундаментів та перекриття;
-влаштування вимощення;
влаштування водовідведення (водостоків)

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн

2018 2019 2020 Разом
0 0 5372,1 5372,1

Джерела
фінансування: ДФРР, селитцний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Теплицька селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:
Будівлі поліклініки по вул. Незалежності в смт Шпиків 
Тульчинського району - реконструкція під дитячий 
садочок

Цілі проекту:

Створення сучасного дошкільного навчального закладу, що 
відповідає діючим вимогам і стандартам, в якому буде 
можливість проводити навчально-виховний процес на 
належному рівні.
Завершити реконструкцію будівель поліклініки під дитячий 
садок, що дасть можливість охопити дітей Шпиківської 011' 
дошкільним навчанням та вихованням

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Територія Шпиківської об’єднаної територіальної громади

Стислий опис 
проекту:

На даний час в Шпиківській громаді проживає близько 300 
дітей віком до 6 років. Діючий дошкільний навчальний \ 
заклад розрахований на 38 місць і не має можливості 
задовольнити заяви бажаючих батьків.

Очікувані
результати:

Реалізація проекту забезпечить : 2 J /
- охоплення 70 дітей дошкільним навчанням та вихованням;)



- 12 осіб отримають роботу за місцем проживання;
- 0,45 га гарно облаштованої території.

Ключові заходи 
проеюу:

-влаштування інженерних мереж; 
-встановлення вікон та дверей;
-проведення внутрішніх оздоблювальних робіт

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2012 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2012 2019 2020 Разом
17661,06794,3 (субвенції 3 

держ авн ого  бюджету та  
м ісц еви й  бюджет)

10866,7

Джерела
фінансування: ДФРР, селищний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Шпиківська селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва проекту:
Стадіон на території Вінницького гуманітарно- 
педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м.Вінниці 
— будівництво

Цілі проекту:
Створення сз^іасної спортивної бази для студентів, 
підготовка молодих спортсменів, зміцнення матеріально- 
технічної бази коледжу

Тери горія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Результатами проекту будуть користуватись студенти 
гуманітарно-педагогічного коледжу, спортивно- 
гуманітарного ліцею-інтернату та мешканці прилеглого 
мікрорайону міста Вінниці

Стислий опис 
проекту:

На даний час відсутні повноцінні умови для гри у футбол та 
тренування 3 окремих видів легкої атлетики у студентів 
відділення фізичного виховання 
Для вирішення проблеми передбачається здійснити 
будівництво сучасного спортивного стадіону, а саме: 
футбольного поля зі штучним покриттям розміром 90x60 м, 
бігових доріжок шириною до 5 м, місць для сидіння, табло, 
влаштування освітлення, літніх душових та роздягалень

Очікувані
результати:

- створення сучасної бази для гри в футбол та окремих видів 
легкої атлетики;
-забезпечення умов для підготовки молодих спортсменів; л
- проведення спортивних змагань та турнірів \

Ключові заходи 
проекту:

-будівництво футбольного поля зі штзшним покриттям;
- облаштування бігових доріжок; к
- влаштування освітлення; ^
- літніх душових та роздягалень; 3^32



- місць для сидіння, табло;
- придбання інвентарю та обладнання

Період
здійснення:

3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
3852,7 9534,6 16884,6 30271,9

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструюури)

Назва проекту:
Будівля комунальної організації “Спорткомплекс 
“Здоров’я” по вул. Якова Шепеля, 23, в м.Вінниці 
реконструкція________________________________

Цілі проекту:

Створення сучасного спортивного комплексу для підготовки 
молодих спортсменів, проведення змагань та турнірів, 
створення необхідних умов для забезпечення навчально- 
тренувального процесу учням дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, проведення навчальних занять з фізичного виховання 
інвалідів, яких обслуговує регіональний центр фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»._________________

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

В будівлі комунальної організації «Спорткомплекс 
«Здоров’я» проводиться навчально-тренувальний процес, 
змагання, підвипдення спортивної майстерності провідних 
команд і спортсменів області, але будівля спортивного 
комплексу використовується тільки частково, як спортивна 
установа. Причинами такого використання є відсутність 
сучасних умов для організації навчально-тренувального 
процесу, незадовільний стан санвузлів, душових та 
роздягалень. Спортивний інвентар в недостатній кількості та 
зношений. Використання спортивного комплексу для людей 
з обмеженими можливостями наразі є неможливим 
Реалізація проекту передбачає створення сучасного 
спортивного комплексу для вихованців дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, дітей, підлітків, учнівської молоді та 
вихованців яких обслуговує регіональний центр фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»_______________

Очікувані
результати:

- створення умов для проведення спортивних змагань, 
турнірів на високому рівні;_____________ _____

У



- створення додаткових секцій та гуртків за різними 
спортивними напрямками;
- оновлення спортивного обладнання, інвентарю та 

устаткування
Ключові заходи 
проекту:

-здійснення комплексу будівельних робіт; 
-забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020
Іб іб 2 ,8

Разо.м
8107,6 22000,0 40210,4

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва проекту:
Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ПІ 
ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В. 
Порика, 20, в м. Вінниця - реконструкція

Цілі проекту:

Забезпечити мешканців мікрорайону «Вишенька» с)^асним 
спортивним комплексом, створити комфортні умови 
вивчення фізичної культури та пропаганді здорового способу 
життя. Окремо біля трибун запроектовані місця для осіб з 
інвалідністю на колясках, передбачені умови для 
маломобільних груп населення.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м.Вінниця

Стислий опис 
проекту:

Даний комунальний заклад розташований в центрі 
густонаселеного мікрорайону «Вишенька» з населенням 
понад 33 тисячі мешканців. Наявність сучасного 
спортивного комплексу при загальноосвітній школі 
дозволить забезпечити близько 5000 дітей мікрорайону 
належними замовами при вивченні фізичної культури та 
сприятиме пропаганді здорового способу життя серед 
жителів мікрорайону.

Очікувані
результати:

Реалізація проекту забезпечить мешканців мікрорайону . 
«Вишенька» сучасним спортивним комплексом, створить 
комфортні умови вивчення фізичної культури та пропаганді^ 
здорового способу ЖИ'І'ГЯ серед жителів мікрорайону. '

Ключові заходи 
проекту:

-футбольне поле 3 трибунами для глядачів (198 осіб) і 2 
лавки для запасних з навісами; ^



-бігова та колова доріжка;
-майданчик для стрибків у довжину, гри у баскетбол, 
волейбол 3 тренажерами;
-гімнастичний майданчик;
-смуга перешкод для військово-патріотичного виховання; 
-огорожа навколо спортивного ядра;
-будівля роздягальні; господарська будівля;
-благоустрій території з організованим висадженням зелених 
насаджень;
-перенесення існуючого дитячого майданчика з 
обладнанням.

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 08.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0 9557,0 19468,5 29025,5

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва проекту: Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в 
м. Калинівка - капітальний ремонт

Цілі проекту:

-створити сприятливі умови для пропаганди здорового 
способу життя, гармонійного розвитку особистості, занять 
спортом учнів школи, жителів міста та прилеглих сіл району;
- створити безпеку життєдіяльності для всіх учасників 
навчально-виховного процесу, жителів міста та молоді 
прилеглих громад;
- покращити естетичний вигляд спортивних майданчиків; 
-покращити матеріально-технічну базу спортивної школи

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Калинівська міська об’єднана територіальна громада

Стислий опис 
проекіу:

Спортивна школа у своїй структурі має відділення з таких 
видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол, хокей на траві, а 
також інші підрозділи, передбачені Статутом, що 
відповідають меті діяльності спортивної школи.
Ключовою проблемою є те, що поле стадіону знаходиться в ' 
незадовільному стані: відсутність дренажної системи, 
нерівність основи поля та нерівномірне зростання газонного \  ’ 
покриття. Однією із найбільш актуальних проблем -  є ‘ 
збереження та покращення існуючих полів для волейболу.

\)

\



баскетболу та футболу, а також встановлення огорожі 
території та облаштування трибуни для глядачів та місць для 
людей 3 обмеженими можливостями. Реконструкція даного 
стадіону сприятиме залученню активного населення різних 
вікових категорій міста і району в цілому до фізичного 
виховання і масового спорту, як важливого чинника 
фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану 
здоров'я, ведення здорового способу життя, подовження його 
тривалості.

Очікувані
результати:

- створити гімнастичний майданчик із штучним покриттям ; 
-побудувати бігову доріжку з штучним покриттям; 
-встановити металеву огорожу волейбольного майданчика; 
-встановити металеву огорожу навколо території стадіону; 
-встановити дві трибуни на 104 місця;
-з'явиться можливість проведеїшя спортивних змагань 
різних рівнів;
-створити умови для здорового дозвілля мешканців міста та 
району;
-покращити естетичний вигляд міського стадіону

Ключові заходи 
проекту:

- облаштувати штучним покриттям гімнастичний майданчик 
та бігову доріжку;
- встановити трибуни

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 05.2020 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Пвиблизна 2018 2019 2020 Разом
вартість проекту, 
тис. грн

0 0 7859,2 7859,2

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Калинівська міська рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (створення спортивної інфраструктури)

Назва проекту:

Комунальний заклад «Немирівський спортивний 
комплекс» Немирівської міської ради по вул.Соборній, 
78, у м. Немирові - реконструкція спортивного 
майданчика під мультифункціональний майданчик для 
занять ігровими видами спорту ї

Цілі проекіу:

Збереження та покращення існуючої матеріально-технічні 
бази стадіону, що сприятиме: . 
-залученню більшої кількості молоді до занять фізичною 
культурою та спортом, досягнення ними високих 
спортивних результатів; ^ 3 6

іі
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-підвищенню мотивацій щодо фізичного виховання і 
масового спорту, як важливого чинника фізичного та 
соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, 
ведення здорового способу життя і подовження його 
тривалості;
- поліпшенню фізичної підготовки населення всіх вікових 
категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики 
правопорушень, шкідливих звичок тощо.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Немирівська міська об’єднана територіальна громада

Стислий опис 
проекту:

Спортивний майданчик розташований на території 
комунального закладу "Немрівський спортивний 
комплекс". Дорожнє покриття майданчика знаходиться в 
незадовільному стані, споруди потребують ремонту. 
Реалізація проєюу сприятиме створенню сучасного 
спортивного майданчика з комфортними умовами для 
занять спортом, покращити спортивну інфраструктуру

Очікувані
результати:

Реалізації проекту створиться сучасний спортивний 
майданчик із комфортними умовами для занять спортом, 
покращиться спортивна інфраструктура, що вплине на 
розвиток спортивної школи та підвищення рівня 
проведення спортивних змагань.

Ключові заходи 
проекту:

Влаштування мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту з трибунами на 52 місця, 2 
лавами для запасних, влаштування огорожі майданчика, 
благоустрій та озеленення території.

Період
здійснення: 3 (місяць/рік); 01.2020 р. До (місяць/рік); 12.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018 2019 2020 Разом
0  ̂ 0 6015,9 6015,9

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Немирівська ОТГ

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 
населення області

Назва проекту:

Обласна лікарня імені М . І. Пирогова по вул. Пирогова,  ̂
46 , у м. Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для 
розміщення нейрохірургічного відділення 3 [\^ 
рентгенопераційним блоком та відділенням гострих \ 
інсультів



Цілі проекту:
Зниження смертності та інвалідності, шляхом підвищення 
якості та доступності спеціалізованої допомоги жителям 
області

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Віїшицька область

Стислий опис 
проекту:

За рейтинговими результатами показників роботи на протязі 
останніх 5 років нейрохірургічне відділення та інсультне 
відділення обласної психоневрологічної лікарні ім.Ющенка 
входять у трійку найкращих в Україні. Однак, відділення 
розташовані в старій будівлі, що виключає можливість 
розширення та покращення умов надання медичної 
допомоги. Проектом передбачається реконструкція корпусу 
Хо 7 обласної лікарні ім. М. Пирогова для розміщення 
нейрохірургічного відділення

Очікувані
результати:

створення якісних умов для проведення лікувального 
процесу; зниження смертності та інвалідності шляхом 
підвищення якості та доступності спеціалізованої допомоги 
жителям області

Ключові заходи 
проекту:

- перепланування існуючої буді 
відділення нейрохірургії;
- забезпечення медичним обла^

влі лікувального корпусу під 

нанням
Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис, грн

2019 2020 2021 PutuM
235823 7220,0 51681,9 82484,2

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культури, 
естетичного виховання громадян
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:
Н еж и тловІ при м іщ ен н я у н івер сал ьн о ї ко н ц ер тн о ї зали  
існую чої будівлі по вул . Т еа тр ал ь н ій , 15, у  м . В інниц і - 
реко н стр у к ц ія  \

Цілі проекту:

Організація професійних мистецьких проектів, семінарів, V 
конференцій і форумів, представництва творчих проектів 
регіону на міжнародному рівні, вирішення питань V . 
культурно-мистецької та просвітницької діяльності, Ч 
організації відпочинку та дозвілля громадян 2 3 ^



Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

На даний час в області немає великої зали для проведення 
урочистих заходів, фестивалів, мистецьких проектів, 
виставок та конкурсів, міжнародних та регіональних 
конференцій, семінарів, форумів, воркшопІв.
Реалізація проекту передбачає пристосування та 
перепланування існуючих приміщень адмінбудівлі 
комунальної власності з створенням універсальної 
концертної залина 600 глядацьких місць

Очікувані
результати:

- створення універсальної концертної зали на 600 
глядацьких місць;
- підвищення рівня якості надання послуг у культурно 
мистецькій сфері

Ключові заходи 
проекту:

- внутрішні оздоблювальні роботи;
- улаштування сцени;
- опалення, вентиляція

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
3988,1 2110,0 33293,4 39391,5

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культури, 
естетичного виховання громадян
6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:

Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого 
значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. 
Грушевського, 2, у м. Вінниці (пристосування 
приміщення для потреб навчального закладу - 
Донецького національного університету ім. В. Стуса) - 
реставрація

Цілі проекту:

Збереження пам’ятки архітектури місцевого значення 1912  ̂
р. (охор.№213-М) -  "Фельдшерсько-акушерська школа» з ' 
наступним використанням для потреб розміщеного в 
пам’ятці освітнього закладу, запобігання її подальшому  ̂
руйнуванню, збільшення привабливості будівлі як об’єкта 1» 
туристичної інфраструктури для відвідувачів 2 3 9

у



Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

Будинок належить до опорних будівель міста, є 
формоутворюючим об’єктом у забудові вулиць та кварталів. 
На даний час будівля пам'ятки архітектури місцевого 
значення використовується за первісним призначенням. 
Сучасне використання - медичний коледж ім. академіка 
Д.К.Заболотного. В результаті проведеного технічного 
обстеження будівлі визначено, що технічний стан 
конструктивних елементів горищного перекриття та 
елементів кроквяної системи незадовільний, та потребує 
підсилення. Фасади потребують комплексної реставрації. 
Технічний стан мостіння, покриття карнизів, виступаючих 
елементів фасадного декору і труб водовідведення 
визначений також незадовільним.
Реалізація проекту сприятиме збереженню зовніїттній вигляд 
пам’ятки архітектури місцевого значення, запобіганню її 
подальшого руйнування

Очікувані
результати:

-здійснення енергозберігаючих заходів шляхом утеплення 
горищного перекриття;
-збільшення привабливості пам’ятки місцевого значення, як 
об’єкта туристичної інфраструктури;
-пристосування пам’ятки до потреб розміщеного у ній 
освітнього закладу

Ключові заходи 
проекту:

-утеплення горищного перекриття;
-комплексна реставрація фасадів із відновленням декору

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018-2019 2020 2021 Разом
4672,3 1335,0 6299,0 123063

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Уіфавління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії (розвиток енергоефективності 
комунальних медичних закладів)
5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 
населення області \

Назва проекту: Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального | 
центру онкології Вінницької обласної ради по вул. 2 2 0



Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці - реконструкція

Цілі проекіу:

Проект реалізується з метою поліпшення якості надання 
медичних послг,
зниження рівня захворюваності та смертності, забезпечення 
загального та рівного доступу населення до високоякісних 
послз/г лікування хворих, які пагребують променевого 
лікування, покращення лікувально-побутових та санітарно- 
гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у 
відділеннях корпусу.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область та сусідні області (Подільський регіон)

Стислий опис 
проекту:

Щодня в хіміотерапевтичному відділенні лікується 60-80 
(амбулаторно 51-52%, стаціонарно 48-49%) хворих. 
Впродовж року в хіміотерапевтичному відділенні КН11 
«11РЦ0 ВОР» лікується від 8000 до 10000 онкологічних 
хворих загалом. Таким чином, обладнання для променевої 
терапії несе подвійне додаткове навантаження. Однак, 
кількість приміщень та матеріально-технічна база для 
обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За 
цей період у відділенні не проводився капітальний та 
поточний ремонт. На сьогоднішній день стан та вигляд 
відділенні набув як морального, так і фізичного зношення. 
Реалізація проекту передбачає збільшення площі 
хіміотерапевтичного відділення

Очікувані
результати:

- відкриття відділення денного перебування на 28 ліжок та 
крісло-місць;
- відкриття боксованих палат для можливості проведення 
високодозової хіміотерапії;
- покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних 
умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні 
згідно міжнародних стандартів, створення умов для захисту 
персоналу від шкідливих умов праці.

Ключові заходи 
проекіу:

-надбудова четвертого поверху з розташуванням денного 
стаціонару з ліжками амбулаторної хіміотерапії ( 28 ліжок та 
крісло-місць) хіміотерапевтичного відділення;
-надбудова мансардного поверху з розташуванням 
побутових приміщень для персоналу хіміотерапевтичного 
відділення та технічних приміщень;
-заміна ліфтової кабіни в існуючій шахті лІфта;
-утеплення зовнішніх стін надбудови;
-благоустрій території в межах реконстрзчсції

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 2021 р.
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020
0 2Ї0б,0

2021 Разом К
159623 18062,3 Г



Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Департамент охорони здоров’я ОДА, КНП 
«Подільський регіональний центр онкології»

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

2.4. Всеохоплююче впровадження технологій 
енергозбереження та використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії
5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування 
населення області

Назва проекту:
Спальний корпус Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у 
м. Хмільнику — реконструкція

Цілі проекту:

Проведення заходів з енергозбереження за рахунок 
утеплення фасаду будівлі та ремонту покрівлі з замінною 
рулонної покрівлі на покрівельну систему; забезпечення 
санітарних норм для перебування персоналу та пацієнтів 
закладу, в тому числі забезпечення умов для маломобільних 
груп, сприяння розвитку системи реабілітації та відновного 
лікування у Вінницькій області

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту:

Стіни та покрівля виконано з матеріалів з низьким опором 
теплопередачі, тому у зимовий період для підтримання 
температурного режиму витрачається значна кількість 
енергоресурсів. Покриття даху місцями протікає і потребує 
заміни. Відсутні умови для лікування маломобільних груп 
населення
Реалізація проекту передбачає проведення заходів з 
енергозбереження спального корпусу фізіотерапевтичної 
лікарні

Очікувані
результати:

- підвищення енергоефективності будівлі - 50%;
- зменшення споживання енергоресурсів до 30%;
- переобладнання кімнат з розширенням та пристос)^анням 
для маломобільних верств населення

Ключові заходи 
проекіу:

- утеплення та зовнішнє опорядження фасадів;
- реконструкція даху із заміною покриття; V 
-переобладнання 4-х кімнат під дві кімнати для мало \  
мобільних верств населення; \ \
- заміна інженерних мереж V \

. .  ^ 4



Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
4559,535 655,000 25521,1 30735,635

Джерела
фінансування:

ДФРР, обласни]й бюджет

Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проеюу:

ДФРР, Департамент охорони здоров’я ОДА, Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:
Будівля комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по 
вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконструкція

Цілі проекту:
Покращення умов виховання дітей, заощадження 
енергоресурсів,
підвищення енергоефективності будівлі.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

м.Вінниця

Стислий опис 
проекту:

Дошкільний навчальний заклад №16 розташований в 
мікрорайоні «Замостя». На даний час будівля закладу, який 
відвідують 227 дітей, перебуває в аварійному стані. Черга на 
відвідування садочка в даному мікрорайоні налічує 142 
дитини. В результаті реалізації проекту буде функціонувати 
15 груп на 262 дитини.

Очікувані
результати:

-перебування у дошкільному закладі 262 дітей; 
-створення 8 робочих місць; заощадити енергоресурси за 
допомогою встановлення автоматичного регулювання 
потужності насосів;
-підвищення енергоефективності будівлі

Ключові заходи 
проеюу:

-добудова нового триповерхового будинку дошкільного 
закладу замість 2-х поверхової частини будівлі;
-  часткове перепланування приміщень двоповерхового 
корпусу;
- заміна покрівлі горищного даху на металочерепицю;
-  перепланування приміщень без втручання в несучі . 
конструкції одноповерхової частини будівлі 3 добудовою \ 
переходу для другого евакуаційного виходу з двох дитячих 
осередків другого поверху та влаштування покриття з 2 2 3



металочерепиці;
-  виконання внутрішнього опорядження приміщень, заміна 
вікон, дверей, фасадна теплоізоляція

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
7061,2 14528,1 58668,5 80257,8

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові потен
ційні учасники 
реалізації 
проекту:

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.2. Покращення стандартів медичного обслзтовування 
населення області

Назва проекту:
«Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги по вул. Київській,68, м. Вінниці - 
будівництво»______________________________________

Цілі проекту:

Створення умов, необхідних для надання 
висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в 
умовах цілодобового стаціонару пацієнтам, що потребують 
високої інтенсивності лікування та догляду.______________

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область

Стислий опис 
проекту;

У Вінницькій області сформовано три госпітальних округи, 
в тому числі, в м. Вінниця. До складу Вінницького 
госпітального округу увійдуть З міста обласного 
підпорядкування (м. Вінниця, Козятин, Хмільник) та 
11 адміністративних районів (Вінницький, Калинівський, 
Козятинський, Липовецький, Літинський, Оратівський, 
Погребищенський, Т иврівський, Хмільницький, 
Немирівський, Іллінецький).
Ключовим медичним закладом у даному госпітальному 
окрузі є міська клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги, як багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування другого рівня.
Для забезпечення належних умов надання медичних послуг 

вторинного рівня жителям м. Вінниця та Вінницької області 
виникла гостра необхідність у добудові та забезпеченні 
МКЛ ШМД необхідним медичним обладнанням. 3 9 ^

Очікувані
результати:

Надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної 
допомоги в умовах цілодобового стаціонару пацієнтам, що 
потребують високої інтенсивності лікування та догляду. 
Введено в експлуатацію добудований З поверховий корпус



загальною площею 3511,1 м2, в тому числі приймально- 
діагностичне відділення (799,4 м2), відділення інтенсивної 
терапії на 12 ліжок (688,5 м2), операційний блок на 4 
операційні (692,7 м2), підвальний поверх та технічне 
горище -  вентиляційна камера (919,5 м2); 
реконструйований 1-й поверх -  приймально-діагностичне 
відділення (136,6 м2), 2-й поверх - відділення Інтенсивної 
терапії на 6 ліжок (136,9 м2), 3-й поверх -  конференц-зал 
(137,5 м2).

Ключові заходи 
проекту:

-будівництво корпусу 3 трьох поверхів (4 операційні, 
відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок);
- реконструкція існуючого корпусу (2 поверхи);
-добудова 3-го поверху (конференц-зала);
-внутрішні та зовнішні інженерні мережі;
-внутрішнє опорядження;
-придбання медичного обладнання.

Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 2.2021 р.
Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018-2019 2020 Разом
130265,5 55000,0 747293 259995,2

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Департамент капітального будівництва Вінницької 
міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекіу: Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27, в м. 
Жмеринці - реконструкція

Цілі проекту: Покращення інфраструктури та створення більш 
комфортних та безпечних з^ов із занять спортом

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Жмеринська міська об’єднана територіальна громада, 
Жмеринський район

Стислий опис 
проекту:

Історія реконструкції стадіону “Локомотив” сягає 1937-1938 
рр. коли проводилась велика реконструкція південного 
району міста та парку. Спортивно-культурний комплекс 
займає 11,1 га, 3 яких 7,7 тис. кв. м -футбольне поле стадіону 
на 5,0 тис. глядацьких місць, на території знаходиться ^ 
комплекс, який в себе включає душові, тренажерну залу, 'Л 
запасне поле та інше, велику кількість доріжок та клумб \

Очікувані
результати:

-реконструкція трибун на 1800 посадкових місць з к ^  
облаштуванням фундаментів, встановленням крісел '  
стадіонних, лав запасних з навісом; 3 4 ^



- улаштування підпірної стінки;
- встановлення синтетичного покриття (трава);
- проведення робіт по водовідведенню;
- встановлення чотирьох бігових доріжок 3 гумовим 
покриттям;
- встановлення сектору для стрибків у довжину 3 гумовим 
покриттям, штовхання ядра;
- благоустрій території

Ключові заходи 
проекту:

-реконструкція ігрового поля 108x71 м;
-встановлення трибун на 1800 місць;
-облаштз^ання спортивних секторів, 4-х бігових доріжок

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2019 2020 2021 Разом
0 13306,7 12150,0 25456,7

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, управління житлово-комунального господарства 
Жмеринської міської ради

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

ї змісту.

Назва проекту:

Будівлі навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня 
школа 1-111 ступенів-ліцей смт Стрижавка» по вул. 40- 
річчя Перемоги, 3, в
смт Стрижавка, Вінницького району - реконструкція

Цілі проекту:

Задоволення соціальної потреби мешканців в отриманні 
високоякісних освітніх послуг 3 використанням наявних 
ресурсів, забезпечення інтелектуального розвитку, створення 
нового освітнього простору, досягнення ефективного 
енергозабезпечення за умови зменшення питомих витрат 
палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті 
енергоносії, покращення температурного режиму у 
приміщеннях освітнього закладу, і 
Здійснення заходів з енергозбереження та V 
енергоефективності. \

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

смт Стрижавка

1



Стислий опис 
проеюу:

Приміщення навчальних корпусів не захищені від перепаду 
температур, місцями протікає дах. Будівля школи побудована 
без урахування с)^асних будівельних норм по теплоізоляції, 
систем опалення та вентиляції; водопостачання та каналізації

Очікувані
результати:

Покращення навчально-виховного процесу; зменшення рівня 
захворюваності дітей; сприяння розвитку здібностей дітей; 
підвищення температурного режиму

Ключові заходи 
проекту:

-будівництво актової та спортивної зали;
- встановлення системи опалення та вентиляції, 
водопосточання та каналізації;
- електромонтажні роботи по антикриговій системі; 
-утеплення фасадів;
-заміна конструкції даху

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
гри

2018-2019 2020 2021 Разом
28817,0 814,0 6320,0 35951,0

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізацн
проекту:

ДФРР, Відділ освіти Вінницької райдержадміністрації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області (розвиток спортивної інфраструктури)

Назва проекту:
Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. 
Козацька, 3 в смт Браїлів, Жмеринського району - 
реконструкція

Цілі проекту: Створення на території Браїлівської селищної ради 
спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард»

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Жмеринський район, Браїлівська територіальна громада

Стислий опис 
проекту:

Відсутність відповідного приміщення для проведення 
тренувальних занять спортивної школи, а також спортивних 
змагань селищного та районного рівнів

Очікувані
результати:

Реалізація даного проекту дозволить ефективно використати 
комунальне майно громади, створити нові робочі місця, і 
пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді та \\ 
покращити інвестиційну привабливість селища в цілому 3

Ключові заходи 
проекту:

- загальнобудівельні роботи; \
- внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи;
- будівництво та облаштування спортивного майданчика;



- інженерні мережі;
- благоустрій та озеленення території

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.
Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн

1 1 ^ 2»2І) 2021 Разом
3878,7 1100,0 19429,5 24408Д

Джерела
фінансування: ДФРР, селищний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, БраїлІвська селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

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

Назва проекту:
Сутисківський дошкільний навчальний заклад 
«Пролісок» по вулХагаріна, 10, смт.Сутиски 
Тиврівського району - реконструкція

Цілі проекту:

Створити сучасний дошкільний навчальний заклад на 320 
місць, що відповідає діючим вимогам і стандартам. 
Задовільнити потреби населення в охопленні дітей 
дошкільного віку дошкільною освітою.

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Сутиськівська селищна рада

Стислий опис 
проекту:

В смт Сутисках існує дефіцит загальної площі приміщення в 
існуючому дитсадку (розрахований на 60 місць -  
виховуються 100 дітей та 79 дітей тимчасово розміщено в 
орендованих приміщеннях ЗОШ); відсутня спортивна та 
музична зали, спальні кімнати; дефіцит площі зовнішнього 
спортивно-розвивального простору; черга дітей в ДНЗ 141 
особа

Очікувані
результати:

- створення сучасного дошкільного навчального закладу на 
320 місць;
- створення належних умов для організації навчально- 
виховного процесу;
-створення зовнішнього і внутрішнього предметно-ігрового, 

розвивального середовище для дітей \\

Ключові заходи 
проекту:

-загальнобудівельні роботи; і Н 
-зовнішні інженерні роботи; \  
-опалювальний пункт; \ \  
-придбання обладнання та інвентарю \ _ .

\



Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2018 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість проекту, 
тис. грн

2018-2019
4621,162

2020
8500,000

2021
23259,397

Разом
36380,559

Джерела
фінансування: ДФРР, селищний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалізації
проекту:

ДФРР, Сутиськівська селищна рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культзфи , 
естетичного виховання громадян

Назва проекіу:
Будівля комунального закладу Тростянецький районний 
будинок культури по вул. Соборна, 56 в смт. Тростянець - 
реконструкція

Цілі проекту:

Забезпечення належних умов для розвитку культури, 
естетичного виховання громадян, задоволення потреб 
найбільш вразливих соціальних груп, створення безпечних, 
комфортних умов для розвитку творчості та збереження 
культзфної спадщини

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

смт Тростянець

Стислий опис 
проекту:

Основною проблемою є неминуча руйнація приміщення, 
фізичне та моральне більшості комунікацій. Крім того, 

саме приміщення потребує поліпшення як естетичного 
вигляду фасаду так і внутрішніх кімнат. Для приведення в 
належний стан приміщення необхідні значні 
капіталовкладення на проведення ремонтів самої будівлі.

Очікувані
результати:

Підвищення якості надання культурно-просвітницьких 
послуг населенню громади, розвитку творчості та 
збереженню дзосовності, створення комфортних умов для 
праці та відпочинку.

Юіючові заходи 
проекту:

- створення протягом 3- X років 7 нових робочих місць;
- збільшення кількості проведення культурно-масових 
заходів
(до 10-12 щорічно)

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2020 р.

Приблизна
вартість
проекту, тис. грн

2018 1 2019 2020 Разопі̂
0 2225,0 4973,5 7 1 9 8 ,^

Джерела
фінансування: ДФРР, районний бюджет \2 ^ 0



Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Відділ культури Тростянецької райдержадмініс'ірації

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту:

Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418 в с. 
Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області, 
комунальної власності Ободівської сільської ради, 
комунального закладу «Дитячо-юнацький- 
фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку 
«Подільська казка» - реконструкція

Цілі проекту:

Створення для дітей Південного регіону Поділля належних 
умов для оздоровлення та відпочинку шляхом створення 
сучасного, конкурентоспроможного рекреаційного закладу. 
Реалізація проекту дозволить збільшити кількість осіб, які 
зможуть відвідувати заклад ДЮФЗОВ «Подільська казка. В 
ході реконструкції передбачається провести ремонт 
методкабінету, кухонного блоку, туалету, медичного пункту. 
Також планується благоустрій та озеленення території, 
спортивний майданчик та проведення зовнішнього 
освітлення.

Територія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Тростянецький район

Стислий опис 
проекту:

КЗ ДЮФЗОВ «Подільська казка», є квінтесенцією 
оздоровлення та відпочинку дітей, центром розвитку 
фізичної культури, спорту та здорового дозвілля молоді. За 
одну зміну може оздоровити 3 організацією відпочинку 250 
дітей різних вікових груп, в тому числі до 15 дітей 3 
обмеженими фізичними можливостями. Комплекс будівель 
та споруд збудований в 60 роках минулого століття, покрівлі 
протікають, створюючи загрозу їх руйнування, спортивний 
майданчик в непридатному стані. Як наслідок -  
неможливість використання комунального закладу, одного 
із чотирьох на теренах Вінницької області.

Очікувані
результати:

-забезпечення належного рівня побутових умов для 
перебування дітей під час оздоровчих змін ( до 750 осіб 
щорічно);
-створення якісно нових послуг в галузі оздоровлення та 
відпочинку дітей, в тому числі і дітей 3 обмеженими 
фізичними можливостями;
- збільшення робочих місць для місцевого населення

Ключові заходи 
проекту:

- реконструкція методичного та медичного кабінетів, \  
кухонного блоку, туалету; ^5 ^0  '



- облаштування спортивного майданчика (установлення 10 
вуличних тренажерів);
-встановлення зовнішнього освітлення;
-благоустрій території

Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2020 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 2019 2020 2021 Раюм
вартість
проекту, тис. грн

0 1800,0 125693 14369,3

Джерела
фінансування: ДФРР, сільський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬацҐЇ
проекту:

ДФРР, Ободівська сільська рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних 
громад області

Назва проекту: Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - 
будівництво

Цілі проекту:

Забезпечення жителів Гніванської об’єднаної територіальної 
громади та мешканців суміжних громад Тиврівського та 
Жмеринського районів повноцінним заняттям спортом та 
активним відпочинком в належних умовах з повною 
спортивною інфраструктурою, актуалізація навичок 
здорового способу ЖИІЧ'Я.

ТерЕггорія, на 
яку проект 
матиме вплив:

Територія Гніванської об’єднаної територіальної громади, а 
також прилеглих сіл і міст Тиврівського та Жмеринського 
районів

Стислий опис 
проекту:

Одна 3 проблем ОТГ -  відсутність повноцінного зайняття 
спортом та активного відпочинку в належних умовах з 
повною спортивною інфраструктурою для молоді та інших 
вікових груп населення. У Тиврівському районі не має 
багатофункціонального корпусу.

Очікувані
результати:

• відкриття КП «Фізкультурно-спортивне товариство 
«Спорт “• для всіх»;
• створення 5 робочих місць;
• створення 20 спортивних секцій

Ключові заходи 
проекту:

• будівництво спортивного корпусу;
• улаштування інженерних мереж; V
• улаштування зовнішнього освітлення;
• улаштування благоустрою території д



Період
здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн

2019 2020 2021 Разом
1113,2 2500,0 12444,6 16057,8

Джерела
фінансування: ДФРР, міський бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Гніванська міська рада

Коментарі:

Номер і назва 
завдання:

5.4. Створення належних умов для розвитку культурної 
сфери
6.1. Забезпечення розвитку інфраструїоури територіальних 
громад області

Назва проекту:

Пам'ятка містобудування та архітектури державного 
значення «Палац», 1757 р. (охор. № 59) по вул. 
Незалежності, 19, м. Тульчин - реконструкція елементів 
благоустрою частини території

Цілі проекту:

Збереження, відновлення та пристосування прилеглої 
території пам’ятки архітектури для потреб відвідз^ачів 
Палацу, а також для проведення щорічного Міжнародного 
оперного фестивалю під відкритим небом ОР£КАРБ8Т 
T U L C H Y N

Територія, на яку 
проект матиме 
вплив:

Вінницька область та відвідувачі з усієї України

Стислий опис 
проекту:

Ділянка перед «Палацом» має в основному гравійне та 
трав’яне покриття. Також місцями присутнє вимощення 
навколо будівель клінкерною плиткою. Покриття 
пішохідної доріжки, що веде від головного входу на 
територію до проїзду, представлено асфальтобетонним 
покриттям. Гравійне покриття проїзду та пішохідних 
доріжок має значні недоліки, частково покриття відсутнє 
або просіло, що унеможливлює зручне пересування 
пішоходів по території «Палацу»

Очікувані
результати:

Створення якісної інфраструктури для відвідувачів та 
збільшення їх кількості, покращення привабливості , 
пам’ятки архітектури національного значення.

Ключові заходи 
проеюу:

- зона відпочинку з лавами -  8шт.;
- алеї квітників, посадка дерев; к
- цифрові сітілайти -  4шт.; V
- вимощення навколо будівель та пішохідних доріжок з \ 
клінкерної плитки;
- покриї ія проїзду та площі з клінкерної плитки ^



Період здійснення: 3 (місяць/рік): 01.2019 р. До (місяць/рік): 12.2021 р.
Приблизна 
вартість проекіу, 
тис. грн

2112» 2021 Разом
9887,4 12700,0 16915,6 і 39503,0

Джерела
фінансування: ДФРР, обласний бюджет
Ключові
потенційні
учасники
реалЬації
проекту:

ДФРР, Управління будівництва облдержадміністрації

Коментарі:

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

\Г
Директор Департаменту

І
В.Мережко



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області на 2018 — 2022 роки, затвердженої 

рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року
№515

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018 -  2022 роки (далі -  Програма), затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 
такі зміни і доповнення:

1.1 У Загальній характеристиці Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки:

-  в пункті 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього (тис. гри)» та підпункті 9.1 «В тому числі 
бюджетних коштів (тис. три)», «з них коштів обласного бюджету (тис.грн)» 
цифру «17090,0» замінити на цифру «17290,0» (додаток 9.1).

1.2 Викласти додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 -  2022 роки» в новій 
редакції (додаток 9.2).

1.3 У додатку 2 «Заходи Програми місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515»:

-  підпункт 2.6 «Участь у роботі Української асоціації районних та 
обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування» пункту 2 «Проведення заходів з розвитку місцевого 
самоврядування» викласти в новій редакції (додаток 9.3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеїрації, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва (Крученюк О.В.) і з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.).

Додаток 9
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 рої^

Заступник голови обласної Ради / М.КРЕМЕНЮК



Додаток 9.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід 

виконання обласних програм»

Додаток
до Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Вінницькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради? 

скликання від 20 грудня 2017 року 515

Зміни до додатка

«Загальна характеристика Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515»

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Вінницька обласна Рада

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу місцевого 
самоврядування про 
розроблення Програми

Стратегія збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року, 
затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 893

3. Розробник Програми Вінницька обласна Рада

4. Співрозробники Програми -

5. Відповідальний 
виконавець Програми

Вінницька обласна Рада, Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області. Управління будівництва 
обласної державної адміністрації

6. Учасники Програми Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні 
та сільські ради, Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації

7. Термін реалізації Програми 2018-2022 роки

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети, Інші 
джерела, незаборонені чинним законодавством.



9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього (тис.грн.)

17290,0

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів (тис.грн.)

17290,0

- 3 них коштів обласного 
бюджету (тис.грн.)

17290,0

10. Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти обласного бюджету, інших місцевих 
бюджетів, інші джерела, не заборонені чшшим 
законодавством

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



Додаток 9.2 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року №
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм»

Додаток 1
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 

на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної 
Ради? скликання від 20 грудня 2017 роїо' X» 515

Зміни до додатка 1
«Ресурсне забезпечення Програми розвиті^ місцевого самоврядування 

Вінницькій області на 2018 — 2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії ооласної Ради 7 скликання 
ВІД 20 грудня 2017 року № 515»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання Програми

2018 рік 
тис. грн

2019 рік 
тис. фН

2020 рік 
тис. грн

2021 рік 
тис. фН

2022 рік 
тис. фН

Всього витрат на 
виконання Програми, 

тис. фН
обсяги ресурсів всього, в тому числі: 2570 5333,11 3276,89 3040 3070 17290
державний бюджет - . _ . - .
обласний бюджет 2570 5333,11 3276.89 3040 3070 17290
інші місцеві бюджети (за потребою) - - _ . . -
кошти небюджеіних джерел - - - - - -

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



Додаток 9.3 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року №
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм»

Додаток 2
до програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 

на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної 
Ради? скликання від 20 грудня 2017 року №  515

Зміни до додатка 2

№

Н азва
напрям у

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи П рограм и

С троки
виконан

ня
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тне. грн, у  тому числі за роками
Очікувані
результати

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021
рік

2022
рік

2. Проведення 
іаходів 3 розвитку 
місцевого 
:амоврядування

1.6 Участь у  роботі 
Української асоціації 
)айонних та обласних 
>ад, Вінницької 
обласної асоціації 
органів місцевого 
самоврядування

[Цороку Вінницька обласна 
Рада

850,0 1150,0 1350,0 1150,0 1150,0 Вивчення, 
і^агальнення та 
поширення 
передового 
вітчизняного та 
міжнародного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування

ВС ЬО ГО 2570,0 5333,11 3276,89 3040,0 3070,0

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 
березня 2019 року №753 «Про обласну Програму супроводження 

бюджетного процесу на 2019-2021 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи клопотання окремих органів виконавчої влади та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

Додаток 10
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 роїо'

1. Викласти Програму супроводження бюджетного процесу на 2019-2021 
роки та додатки до неї в новій редакції.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансі^тк обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту фінансів М.Копачевський



Додаток 10.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року
шЗМ

«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Обласна Програма 
супроводження бюджетного процесу 

на 2019-2021 роки
І. Загальна характеристика Програми

Програма супроводження бюджетного процесу на 2019 - 2021 роки (далі - 
Програма) розроблена на підставі законодавчих та нормативних документів:

• Бюджетного кодексу України;
• Податкового кодексу України;
• Закону України "Про державну податкову службу України";
• Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні»
• Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України";
• Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
• постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проекту державного бюджету";

• наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 "Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про виконання";

• порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально- 
економічного розвитку Вінницької області, затвердженого рішенням 
Вінницької обласної ради від 10.11.2006 №145;

• Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 921 і відповідає стратегічній цілі №2 «Регіон 
належного та ефективного врядування» та стратегічній цілі №4 «Регіон 
спроможних громад»;

• Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
відповідні роки.

Програма спрямована на продовження реалізації положень Концепції 
реформування місцевих бюджетів, а також для подальшого вдосконалення 
адміністрування податків і зборів в області.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Ефективна система місцевих фінансів є одним з головних чинників 
розвитку регіональної економіки. Її збалансованість та раціональність 
управління бюджетними ресурсами дозволяють місцевим органам влади 
успішно виконувати покладені на них функції, формують сприятливе 
середовище для підприємницької діяльності та інвестицій, а також належну 
систему соціального захисту населення. с^б'О



Водночас дисбаланси та проблеми в системі місцевих фінансів спроможні 
сформувати загрози для регіональної економіки. Такі проблеми як розрив між 
доходами й видатками місцевих бюджетів, неефективне та нецільове 
використання бюджетних ресурсів, соціальний популізм мають наслідком 
надмірну фіскальну орієнтацію місцевої податкової політики, обумовлюють 
недофінансування видатків бюджетів, погіршують якісні показники 
відповідних суспільних послуг, сприяють нарощуванню бюджетної 
заборгованості. Зазначені проблеми визначені такими, що підлягають 
розв’язанню при реформуванні місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні згідно відповідної Концепції, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. 
Впровадження бюджетної децентралізації та створення об’єднаних 
територіальних громад, в рамках зазначеної Концепції, поставило низку 
складних завдань перед обласною державною адміністрацією та 
територіальними підрозділами інших державних органів, дотичних до 
бюджетного процесу на місцевому рівні. Так, за період 2014 -  2017 років, обсяг 
видатків місцевих бюджетів області зріс з 9 119,8 мли. грн. до 20 914,1 млн. 
грн., або на 229%. На початок 2018 року утворилось 34 об’єднаних 
територіальних громад, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом. Частка видатків об’єднаних територіальних громад в зведеному 
бюджетів області у 2017 році склала 4%, та буде зростати по мірі утворення 
нових громад. При цьому, значна варіація економічного, фінансового, 
інфраструктурного та кадрового потенціалів місцевих громад вимагає 
додаткових зусиль та заходів від вказаних органів для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку області. Також залишаються актуальними 
питання подальшого вдосконалення програмно-цільового методу, внутрішнього 
контролю та аудиту, технологій дистанційного та безпаперового бюджетного 
процесу на рівні місцевих бюджетів області.

У зв’язку із впровадженням на загальнодержавному рівні інформаційно- 
аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих 
бюджетів «ЬООІСА» та необхідності впровадження інтегрованої з нею 
системи планування та виконання обласного бюджету, вбачається необхідність 
реалізації комплексного рішення, що вимагатиме наявність відповідних 
інформаційно-аналітичних систем в Департаменті фінансів та у структурних 
підрозділах облдержадміністрації - головних розпорядників коштів обласного 
бюджету.

У зв’язку із обмеженістю фінансових ресурсів, які виділяються з 
державного бюджету на утримання Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, Головного управління Державної казначейської служби України 
у Вінницькій області, Головного управління ДПС у Вінницькій області та 
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, 
вирішення зазначених проблемних питань можливе за умови виділення 
відповідних коштів з обласного бюджету.

III. Мета Програми

Основною метою Програми є якісне покращення механізмів формування та 
виконання дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів області, в тому 
числі - обласного бюджету в умовах децентралізації, зокрема на засадах 
вдкритого та суспільно-відповідального використання обмежених бюджетних



коштів для якнайповнішого задоволення потреб населення в якісних суспільних 
послугах, розбудови місцевої інфраструктури, та створення передумов для 
економічного зростання у Вінницькій області.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми

Досягнення мети програми відбуватиметься наступним шляхом:

-  формування на базі Департаменту фінансів облдержадміністрації навчально- 
методологічного центру з впровадження в об’єднаних територіальних 
громадах, а також інших громад ах області сучасних механізмів бюджетного 
прогнозування, планування, виконання та контролю відповідних місцевих 
бюджетів. Забезпечення Департаментом фінансів координації роботи інших 
органів, які беруть участь у бюджетному процесі, з нижчевикладених питань;
-  створення на базі Головного управління ДПС у Вінницькій області ефективно 
діючої інформаційної системи, що дозволить розширити спектр послуг для 
платників податків, спростити систему адміністрування податків і забезпечити 
взаємодію різних органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення рівня легалізації 
заробітної плати. Зниження податкової заборгованості;
-  вдосконалення роботи казначейських органів в області технологій 
дистанційної роботи з клієнтами, із використанням систем клієнт-казначейство 
та електронного цифрового підпису. Запровадження механізмів 
автоматизованої обробки наявної в базах Головного управління Державної 
казначейської служби України у Вінницькій області інформації для формування 
інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів, яка підлягає 
оприлюдненню згідно чинного законодавства;
-  запровадження в роботі Управління Північного офісу Держаудитслужби у 
Вінницькій області одночасно функції контролю за дотриманням передбачених 
законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів із 
заходами з впровадження системи внутрішнього контролю та аудиту;
-  підвищення автоматизації планування, моніторингу та виконання обласного 
бюджету.

Програма розрахована на 2019 - 2021 роки і виконується в один етап.

V. Завдання програми та результативні показники

Програма має бути реалізована шляхом здійснення комплексу заходів, що 
передбачають організаційні, технічні рішення, спрямовані на оптимізацію 
бюджетного процесу, а також процесу адміністрування податків і зборів. 
Основними завданнями реалізації Програми є:

-  формування методологічного центру з впровадження сучасних механізмів 
бюджетного прогнозування, планування, виконання та контролю місцевих 
бюджетів області загалом та обласного бюджету зокрема;
-  створення ефективно діючої інформаційної системи, що дозволить розширити 
спектр послуг для платників податків, спростити систему адміністрування 
податків і забезпечити взаємодію різних органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення рівня 
лег^ізації заробітної плати. Зниження податкової заборгованості;



-  впровадження в бюджетних закладах області систем клієнт-казначейство та 
електронного цифрового підпису. Запровадження механізмів автоматизованої 
обробки наявної в базах Головного управління Державної казначейської 
служби України у Вінницькій області інформації для формування 
інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів, яка підлягає 
оприлюдненню згідно чинного законодавства;
-  запровадження контрольних процедур за дотриманням передбачених 
законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів 
задля запобігання маніпуляціям показниками якостями, ефективності та 
результативності місцевих програм.

При виконанні програми будуть використовуватись наступні 
результативні показники:
Показники продукту програми:

- Кількість адміністративних послуг, наданих податковою службою 
Вінницької області платникам податків та громадянам, що звернулись до 
ЦОП за рік;

- Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів, що 
обслуговуються казначейськими органами області;

- Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів 
обласного бюджету;

- Кількість планових та позапланових ревізій та аудитів бюджетних 
установ та одержувачів бюджетних коштів області;

Показники ефективності програми:
- Співвідношення кількості адміністративних послуг, наданих податковою 

службою Вінницької області платникам податків та громадянам, що 
звернулись до ЦОП за рік до передбаченого Програмою обсягу ресурсу;

- Співвідношення кількості бюджетних установ та одержувачів бюджетних 
коштів області, що обслз^овзлоться казначейськими органами області до 
передбаченого Програмою обсягу ресурсу;

- Співвідношення кількості бюджетних установ та одержувачів бюджетних 
коштів обласного бюджету до передбаченого Програмою обсягу ресурсу;

- Співвідношення кількість планових та позапланових ревізій та аудитів 
бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області до 
передбаченого Програмою обсягу ресурсу;

Показники якості програми:
- Темп росту обсягу надходжень до місцевих бюджетів до показників 

минулого року;
- Кількість бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області, 

що обслуговуються в системі дистанційного обслуговування;
- Зменшення кредиторської заборгованості обласного бюджету на кінець 

відповідного бюджетного періоду по захищеним статтям видатків;
- Зменшення сум фінансових порзшіень, виявлених при проведенні ревізій 

та аудитів бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів області, 
порівняно із попереднім бюджетним періодом.

VI. Напрями діяльності і заходи програми.
2^3

Виконання заходів Програми дозволить забезпечити стабільне 
функціонування механізмів формування дохідної та виконання видаткової



частин місцевих бюджетів області та обласного бюджету зокрема на засадах 
відкритого та суспільно-відповідального використання обмежених бюджетних 
коштів для якнайповнішого задоволення потреб населення в якісних 
суспільних послугах, розбудови місцевої інфраструктури, та створення 
передумов для економічного зростання у Вінницькій області.

Для забезпечення вищевказаного необхідно зокрема:
- придбання товарів (папір, канцелярське приладдя, картриджі, ББЖ, 

комплектуючі запчастини до комп’ютерної техніки, друк нормативно- 
правових актів та методичних рекомендацій, витрати на організацію 
виїзних допомог, бензин);

- оплата послуг (заправка картриджів, ремонт та поточне обслуговування 
комп’ютерної та копіювальної техніки, ББЖ, інформаційне 
супроводження, програмне забезпечення, рекламна та поліграфічна 
продукція);

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(оновлення частини парку персональних комп'ютерів, придбання 
сучасних операційних систем та антивірусного програмного 
забезпечення, придбання обладнання для додаткової архівації інформації, 
що міститься на серверах та комп’ютерах);

- оплата послуг з технічного обслуговування та адміністрування 
програмного забезпечення (інформаційно-аналітичної системи для 
головних розпорядників коштів), оплата відповідного програмного 
забезпечення.

VII. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за 
рахунок та в межах бюджетних призначень, що встановлені рішенням сесій 
обласної Ради Про обласний бюджет на відповідний рік та відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюється в порядку, 
встановленому законодавством.

Обсяг фінансування вказано в цінах 2018 року. У наступних роках обсяг 
фінансування підлягає перерахунку в діючих цінах.

УШ. Система управління та контролю за ходом виконання 
Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації. Головне управління Державної казначейської служби 
України у Вінницькій області. Головне управління ДПС у Вінницькій області та 
Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області відповідно до 
своїх повноважень, визначених чинним законсц: авствомЗ^шни.

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту фінансів М.Копачевський



Додаток 10.2
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року 

№ ^ У а «Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм»

Додаток 1
до Програми сугфоводження бюджетного процесу на 2019-2021 року

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ 
обласної Програми супроводження бюджетного процесу на 2019 -  2021 роки

1
Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент фінансів Вінницької ОДА

2 Розробник Програми Департамент фінансів Вінницької ОДА
3 Виконавець Програми Департамент фінансів Вінницької ОДА

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
Департамент фінансів Вінницької ОДА
Головне управління Державної казначейської служби України у 
Вінницької області
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Головні розпорядники коштів обласного бюджету

5 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки

6
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні Програми

Обласний бюджет

7

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього: 
тис.грн.

4 400

у тому числі:
коштів обласного бюджету, 
тис.грн. 4 400 Г \

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК



Додаток 10.3 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року «Про затвердження,
внесення змін та  хід виконання обласних програм»

Додаток 2

до Програми супроводження бюджетного процесу 
на 2019-2021 року

Ресурсне забезпечення регіональної обласної Програми супроводження бюджетного процесу
на 2019 -  2021 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми

Етапи виконання програми Всього витрат 
на виконання 

програми2019 рік 2020 рік 2021 рік

1 2 і 4 5
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 1200 1 566,4 1 633,6 4 400
державний бюджет - - -
обласний бюджет 1200 1 566,4 1 633,6 4 400
Районні, міські (міст обласного значення 
бюджети) - - -

Бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування /Ч

- - -

кошти не бюджетних джерел - 4 - - - -

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК

2бб



Додаток 10.4 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року «Про затвердження, внесення змін
та хід виконання обласних програм»

Додаток З
до Програми супроводження бюджетного процесу 

на 2019-2021 року

Показники продукту регіональної обласної Програми супроводження бюджетного процесу на 2019
-2 021  роки

№
з/п

Н азва показника
Одиниця

виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії програми

Етапи виконання програми Всього за період 
д ії програми 

(або до кінця дії 
програми)

2019 рік 2020 рік 2021 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
1 П оказники продукту програми

1

Кількість адміністративних послуг, 
наданих подансовою службою 
Вінницької області платникам 
податків та громадянам, що 
звепнулись до ПОП за оік

тис. од. 2023 228,8 2363 2453 7103

2

Кількі(гп> бюджетних установ та 
одержувачів бюджетних коштів, що 
обслуговуються казначейськими 
органами області

од. 2462 2462 2462 2462 7386

3
Кількість бюджетних установ та 
одержувачів бюджетних коштів 
обласного бюджету

од. 147 150 155 160 465

4

Кількість планових та позапланових 
ревізій та аудитів бюджетних установ 
та одержувачів бюджетних коштів 
області

од. 52 48 41 37 126

П П оказники ефективності програми

1

Співвідношення кількості 
адміністративних послуг, наданих 
податковою службою Вінницької 
області платникам податків та 
громадянам, що звернулись до ЦОП за 
рік до передбаченого Програмою 
обсягу ОеСУПСУ

ОД./ТИС.

грн.
- 0,76 0,47 0,82 0,65

2

Співвідношення кількості бюджетних 
установ та одержувачів бюджетних 
коштів області, що обслуговуються 
казначейськими органами області до 
передбаченого Програмою обсягу 
ресурсу

ОД./ТИС.

грн.
- 8 ,2 1 4,92 831 6,71

3

Співвідношення кількості бюджетних 
установ та одержувачів бюдасетних 
коштів обласного бюджету до 
передбаченого Програмою обсягу 
ресурсу

ОД./ТИС.

грн.
- 0 3 8 032 0,40 031

4

Співвідношення кількість планових та 
позапланових ревізій та аудитів 
бюджетних установ та одержувачів 
бюджетних коштів області до 
передбаченого Програмою обсягу 
песурсу

ОД./ТИС.

грн.
- 0,24 0,14 0,19 0,18

ІП П оказники якості програми

1
Темп росту обсягу надходжень до 
місцевих бюджетів до показників 
минулого РОКУ

% 1 2 2 ,6 110,7 104,9 104,4 320

--------------



2

Кількість бюджетних установ та 
одерхо'вачів бюджетних коштів 
області, що обслуговуються в системі 
дистанційного обслуговування

% 70 71 83 93 247

3

Зменшення кредіггорської 
заборгованості обласного бюджету на 
кінець відповідного бюджетного 
періоду по захищеним статтям 
видатків

% 338,70 40,00 35,00 30,00 105,00

4

Зменшення сум фінансових порушень, 
виявлених при проведенні ревізій та 
аудитів бюджетних установ та 
одержувачів бюджетних коштів 
області, порівняно із попереднім 
бюджетним пеоіодом

% 840 11,70 11,70 11,60 35,00

Заступник голови обласної Ради М .КРЕМ ЕИЮ К



Додаток 10.5 
до рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 

обласних програм»

Додаток 4
до Програми супроводження бюджетного процесу 

на 2019-2021 роїо^

Напрями діяльності та заходи регіональної обласної Програми супроводження бюджетного процесу на 2019 -  2021 роки

2019 2020 2021

№ Назва

Придбання товарів; 
папір, канцелярське 

приладдя, к^лриджі, 
ББЖ, комплектуючі 

запчастини до 
компютерної техніки, 

друк нормативно- 
правових актів та 

методичних 
рекомендацій, витрати 
на оргшізацію виїзних 

допомог, бензин 
(КЕКВ2210)

Оплата послуг; заправка 
к^лриджів, ремонт та 

поточне обслуговування 
компютерної та 

копіювальної техніки, 
ББЖ, інформаційне 

супроводження, 
програмне 

забезпечення, рекламна 
та поліграфічна 

продукція (КЕІСВ 2240)

Всього 
на 2019 

рік

Придбання товарів; 
папір, канцелярське 

приладдя, картриджі, 
ББЖ, комплектуючі 

запчастини до 
компютерної техніки, 

друк нормативно- 
правових актів та 

методичних 
рекомендацій, витрати 
на організацію виїзних 
допомог, бензин (КЕКВ 

2210)

Оплата послуг 
заправка картриджів, 

ремонт та поточне 
обслуговування 
компютерної та 

копіювальної техніки, 
ББЖ, інформаційне 

супроводження, 
програмне 

забезпечення, 
рекламна та 

поліграфічна продукція 
(КЕКВ 2240)

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування; оновлення 

частини п ^ і^  
персональних комп’ютерів, 

придбання сучасних 
операційних систем та 

штивірусного програмного 
забезпечення, придбання 

обладнання для додаткової 
^х івац ії інформації, що 
міститься на серверах та 

комп’ютерах, інші видатки 
заКЕКВЗПО.3132

Всього 
на 2020 

рік

Придбання товарів; 
папір, канцелярське 

приладдя, картриджі, 
ББЖ, комплектуючі 

запчастини до 
комп'ютерної техніки, 

друк нормативно- 
правових актів та 

методичних 
рекомендацій, витрати 
на організацію виїзних 
допомог, бензин (КЕКВ 

2210)

Оплата послуг; заправка 
картриджів, ремонт та 

поточне обслуговування 
комп'ютерної та 

копіювальної техніки, 
ББЖ, інформаційне 

супроводження, 
технічне 

обслуговування та 
адміністрування 

програмного 
забезпечення, рекламна 

та поліграфічна 
продукція (КЕКВ 2240)

Всього 
на 2021 

рік

! 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12

1
Департамент фінансів 
Вінницької обласно! 

державної адміністрації
200,00 200,00 400,00 200,00 300,00 500,00 200,00 266,00 466,0

2 Головне управління ДПС у 
Вінницькій області 200,00 100,00 300,00 200,00 200,00 400,00 200,00 100,00 300,0

3
Управління Північного 

офісу Держаудитслужби у 
Вінницькій області

172,80 27^0 200,00 166,40 100,00 266,40 136,00 64.00 200,0

4

Головне управління 
Державної казначейської 

служби України у 
Вінницькій області

200,00 100,00 300,00 200.00 200,00 400,00 200,00 100,00 300,0



Головні розпорядники 
коштів обласного бюджету 
(в частині оплати послуг з 
технічного обслуговування 

та адміністрування 
програмного забезпечення 
(інформаційно-аналітично!

системи), оплата 
відповідного програмного 

забезпечення)

367,60 367,6

ВСЬОГО 1566.40 1633.60

Засту п н и к  голови  обласн ої Ради М . К РЕМ ЕН Ю К



Додаток 11 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 р о ї^
ш Ш

«П ро затвердж ен ня, внесення зм ін  т а  хід  
виконанн я обласн их  програм»

Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма), затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35, такі 
зміни та доповнення:

- підпункт 3.1.5.1 пункту 3.1.5 «Забезпечення відповідних умов для 
зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту 
військовослужбовців» Розділу 3.1. «Зміцнення обороноздатності та 
удосконалення територіальної оборони» викласти у новій редакції (додаток 
11.1).

2. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації профінансувати заходи Програми згідно з внесеними змінами.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм Мазур Г.Ф.).

Заступник голови обласної Ради / М.КРЕМЕНЮК

Директор Департаменту С.Вовченко



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Зміни та доповнення до додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35 

«Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми

Додаток 11.1
ДО рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

№  п/п П ерел ік  заходів П рограм и

DS
S
SЯ
g ^  
І  §  
5  «В м
Sа«

Н

В иконавц і
(подаються за 

умовними 
скорочення-ми 
згідно додатку 

2)

Д ж ерело
ф інансува

ння

и ^се Sв  
® «

» я  Ëп tt »
в  и  
к  в  9, ^3 “ ®Н

у т.4. за роками

О чікуваний
результат

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1 Зм іцн енн я обороноздатності т а  удосконалення тери тор іально ї оборони

3.1.5 Забезпечення відповідних умов для зберігання техніки, озброєння, несення служби та органЬації побуту військовослужбовців

3.1.5.1

я .

---------

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
щодо відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання 
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, інженерних мереж, 
господарських та інших споруд, 
приміщень (місць) зберігання озброєння, 
техніки, зміцнення матеріально-технічної 
бази, проведення ремонтних,

о
fN
О
(NІ'О
о
(N

в/ч3008

Обласний
бюджет

5640 950 1370 1260 1150 910 Підвищення 
боєготовності 

військових 
частин та їх 

готовності до 
захисту 

території та 
забезпечення 
правопорядку

в/ч3028 6560 950 2460 1240 990 920

OS

<

через КЕВ 
м. Вінниця 8500 1000 1600 3400 1500 1000

в/ч
А І619 9505 1000 2655 1000 1000 3850



відновлювальних робіт техніки, 
озброєння та спеціальних засобів, 
увічнення пам’яті загиблих
військовослужбовців, придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів), придбання інпшх
матеріально-технічних, спеціальних 
засобів та майна тощо. Поточний ремонт 
та забезпечення пально-мастильними 
матеріалами, запасними частинами 
службового автотранспорту. Придбання 
матеріальнотехнічних засобів, майна, 
спеціального обладнання та засобів, 
проведення робіт для забезпечення 
вибухопожежобезпеки, пропускного 
режиму, живучості військових частин. 
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріальнотехнічних та 
спеціальних засобів і майна для 
військових частин та підрозділів, з метою 
удосконалення системи управління. 
Придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації,
комплектуючих. придбання
автомобільної та спеціальної техніки, для 
учасників програми. Забезпечення
службовим житлом військовослужбовців, 
які брали участь в проведені 
антитерористичної операції на сході 
України

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту

в/ч А1231

в/ч А2656

«о

"а

<
І

через 
КЕВ м. 
Вінниці

в/ч А 1445

в/ч А1445

через 
КЕВ м. 
Вінниця

в/ч А1119

в/чА0215 
(через КЕВ 
м. Вінниця)
в/ч А2287 

(через КЕВ 
м. Вінниця)

ДЦЗ через ВОЦ 
ЦЗтаМЗ

через КЕВ 
м.Вінниця

Обласний
бюджет
Бюджет 

м. Вінниця
Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджет 
Калинівсько 

го району

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

1700

500

1000

2200

1600

250

5200

4750

1200

1600

6000

2000

600

200

100

200

400

50

950

200

100

200

100

300

50

950

300

900

100

200

500

300

50

1200

950

300

1000

2000

200

100

200

800

300

50

2000

950

300

300

2000

1000

300

200

100

200

800

300

50

2000

950

300

300

2000

1000

300

М.КРЕМЕНЮК

С.Вовченко



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил,

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

затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року № 705

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи 
подання обласної державної адміністрації та висновку постійної комісії 
обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загальної характеристики Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 12.1.

2. Внести зміни до ресурсного забезпечення Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 12.2.

3. Внести зміни до пунктів 1.1, 3.3 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 12.3.

4. Доповнити пункт 1 заходів Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операціІУоперації об’єднаних сил, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки підпунктом 1.16 згідно з 
додатком 12.3.

5. Вилучити пункт 7 заходів Обласної комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних сил, членів їх сімей 
та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, пункт 8 заходів Програми 
відповідно вважати пунктом 7.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, районним 
державним адміністраціям, районним ра^^^м, міським радам міст обласного

Додаток 12
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

^ 7 ^



значення, виконавчим комітетам об’єднаних територіальних громад внести 
відповідні зміни у програми (районні, міські, об’єднаних територіальних 
громад) та забезпечити їх виконання.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань питань бюджету, фінансів та обласних програм
(Мазур Г.Ф.), з питань учасників АТО  ̂
волонтерського руху та зв’язків з громадськк

ойових дій. Революції гідності, 
■тю (Бородій О.І.).

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту О.МЕЛЬНИК



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Загальна характеристика Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/ операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операцГі/операції об’єднаних сил
на 2016-2021 роки

Додаток 12.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Повна назва Програми Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/ операції 
об’єднаних сил на 2016-2021 роки

Ініціатор розроблення 
Програми__________

Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 705

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Співрозробники Програми Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації_________________________

Відповідальний виконавець 
Програми_______________

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації_______________________

Учасники Програми Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація. 
Департамент охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації,
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами
облдержадміністрації,
Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації, 
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації, 
Управління /тсультури і мистецтв 
облдержадмішсотації,
Управління/ /уфЯичної культури і спорту



облдержадміністрації.
Вінницький обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.
Відділ у Вінницькій області Міністерства у 
справах ветеранів України,
Головне територіальне управління юстиції у 
Вінницькій області,
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області,
Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону, 
районні державні адміністрації, 
районні, сільські та селищні ради, 
ради об’єднаних територіальних громад, 
міські ради міст обласного значення.

Термін реалізації Програми 2016-2021 роки
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний, районні (міські) бюджети, бюджет 
об’єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис грн)

30 015,5

Коштів обласного бюджету 
(тис грн)

23 450,5

Коштів інших місцевих 
бюджетів (тис грн)

6 565,( і ^

Заступник голови обласної Ради / А М. КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту О.МЕЛЬНИК



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Ресурсне забезпечення Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

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

Додаток 12.2
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 9 835,0 30 015,5

Обласний бюджет 600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 8 455,0 23 450,5

Районні (міські) 
бюджети, 
бюджети 

об’єднаних 
територіальних 

громад

700,0 1 005,0 1 025,0

Г

1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту О.МЕЛЬНИК



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Зміни до додатка 4 «Заходи Обласної комплексної цільової програми піїпримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх  сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операціі^операції об’єднаних сил

на 2016-2021 роки»

Додаток 12.3
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

№
пп

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін Джерела
фінансуй

ання

Орієнтовні обсяги фінансування,
викона Виконавці тис грн Очікуваний

результатння 2016 2017 2018 2019 2020 2021
заходу рік рік рік рік рік рік

2016- Департамент Державний Відпо Відпо Відпо Відпо Відп Відпо Забезпечення
2021 ::оціальної та бюджет відно відно відно відно овідн відно матеріальної
роки молодіжної до до до до одо до підтримки сімей

політики Обласний потре
би

потре
би

потре
би

потре
би

потре потреб загиблих, сімей
облдерж бюджет би и померлих
адміністрації, демобілізованих
зайдерж- Районні військовослужбов
адмімістрації, (міські) ців та особам, які
міські ради бюджети отримали
міст обласного поранення під час
значення. Бюджети проходження
об’єднані об’єднаних АТО/ООС
гериторіальні територіаль
громади них громад

1. Забезпечення
соціальної
підтримки та
адаптації
учасників
антитерористи
чної
операцШопера 
ції об’єднаних 
сил, членів їх 
сімей, в т.ч. 
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
антитерористи 
чної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил

1.1 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги сім’ям 
загиблих, сім’ям 
померлих 
демобілізованих 
військовослужбовців 
та особам, які 
отримали поранення 
під час проходження 
АТО/ООС в східних 
областях України та 
надання матеріальної 
допомоги членам 
сімей загиблих 
військовослужбовців 
з нагоди державних 
свят та дати 
створення військової 
частини



1.16 Надання 
щорічної 
матеріальної 
допомоги членам 
сімей захисників 
України, які 
загинули в боротьбі 
за незалежність, 
С}щеренітет і 
територіальну 
цілісність України

2016-
2021
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдерж
адміністрації, 
міські ради 
міст обласного 
значення, 
об’єднані 
територіальні 
громади______

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети 
об’єднаних 
територіаль 
них громад

1100,0 1700,0 Забезпечення
матеріальної
підтримки сімей
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС

Вшанування
пам’яті
учасників
антитерористи
чної
операції/опера 
ції об’єднаних 
сил

3.3 Організація 
поховання загиблих 
(померлих) осіб, які 
брали участь в 
АТО/ООС ( у межах 
вимог діючого 
законодавства) та 
надання 
матеріальної 
допомоги для 
здійснення почесної 
церемонії поховання 
осіб, які загинули в 
боротьбі за 
незалежність, 
суверенітет і 
територіальну 
цілісність України

2016-
2021
роюі

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдержадмін 
істрації, 
міські ради 
міст
Обласного 
значення, 
об’єднані 
територіальні̂  
громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети 
об’єднаних 
територіаль 
них фомад

525,5 2270,0 Надання допомоги 
у вирішенні 
організаційних 
питань з 
проведення 
поховальної 
процесії та 
забезпечення 
матеріальної 
підтримки сімей 
осіб, які загинули 
в боротьбі за 
незалежність, 
суверенітет і 
територіальну 
цілісність України

Заступник голови обласної Ради

Заступник директора Департаменту

І

М. КРЕМЕНЮК

О.МЕЛЬНИК



«про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 13
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Про внесення змін до Регіональної цільової 
програми будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 

2010-2017 роки, продовженої на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
31 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв’язку і з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регіональної цільової програми будівництва
(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010 -  2017 роки, 
продовженої на 2018 -  2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 5 
скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071 (далі -  Програма);

продовжити дію Програми на 2021 рік, виклавши її в редакції, згідно з
додатком 13.1.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку (Мельник А.Ю.) і з питань бю вету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.)

Заступник голови обласної Рада^^^ ¥  М.КРЕМЕНЮК

Начальник Управління М.Зонова



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Додаток 13.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Регіональна цільова Програма 
будівництва (придбання) доступного житла 

у Вінницькій області 
на 2021 рік



1. Паспорт Програми
1. Регіональна цільова програма будівництва (придбання) доступного житла 

у Вінницькій області на 2021 рік (далі -Програма) розроблена на виконання 
пункіу 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 
1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми 
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки», стратегічної цілі
4. Регіон спроможних громад та успішних людей Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, яка 
затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№921.

2. Розробник Програми -  Управління розвитку територій та інфраструктури 
обласної державної адміністрації.

3. Співрозробники Програми:
Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, управління 
містобудування та архітектури облдержадміністрації, зчіравління будівництва 
облдержадміністрації.

4. Керівник Програми:
Заступник голови обласної державної адміністрації.
5. Відповідальні виконавці Програми:
Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної 

адміністрації, Департамент агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації.

6. Учасники (співвиконавці) Програми:
-  управління розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації, 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, управління будівництва блдержадміністрації;

-  районні державні адміністрації;
-  органи місцевого самоврядування;
-  обласні підприємства та організації будівельної галузі;
-  комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву»
7. Строк виконання: 2021 рік.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Актуальність розв’язання житлової проблеми викликана наявністю значної 

кількості громадян області, які потребують поліпшення житлових умов. Термін 
очікування житла зростає та може перевищити показник середньої тривалості 
життя людини. Спостерігається дефіцит якісного і водночас доступного за 
вартістю житла для середньо- та малозабезпечених верств населення.



протягом дії Програми у 2013-2020 роках проведена відповідна робота: 
надані пільгові кредити 227 сім’ям, що потребували поліпшення житлових умов, 
зокрема, молодим сім’ям -  73, сім’ям державних службовців, працівників 
медичної галузі, галузі освіти та агропромислового комплексу -  135, сім’ям 
учасників антитерористичної операції (далі — АТО) -  17, сім’ям інвалідів — 2, 
сім’ям переселенцям -  2, сім’ям загиблих учасників АТО -  5.

На виконання Програми спрямовано кошти у обсязі 81746,65 тис. гри,, в 
тому числі: з обласного бюджету -  34980,0 тис. грн, з районних бюджетів -
15826,95 тис. грн, з коштів від повернення кредитів та інших джерел -
30939,7 тис. грн.

Це дало можливість залучити кошти населення (50000,0 тис. грн) для 
завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків та ввести в 
експлуатацію 15,35 тис. м̂  житла, а саме:

За даними органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
розробників регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного 
житла, станом на 1 січня 2020 року на квартирному обліку по Вінницькій області 
перебувають 9183 сімей та одинаків. На першочерговому обліку -  3589, на 
позачерговому обліку -  1489 .

Низький рівень забезпечення житлом залишається однією з найгостріших 
соціальних проблем.

Проблеми будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в 
організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем 
купівельної спроможності населення (хоча існує позитивна динаміка), частими 
змінами податкового та регулюючого законодавства в галузі будівництва.

3. Мета Програми
Метою Регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного 

житла у Вінницькій області на 2021 рік (далі -  Програма) є підвищення рівня 
забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до 
законодавства, житлом шляхом удосконалення існзчочого та запровадження 
нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки 
будівництва (придбання) доступного житла.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Оптимальним способом розв'язання проблеми є встановлення нижчих, 

порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво 
(придбання) житла з метою забезпечення їх доступності.

5. Перелік завдань і заходів Програми, строки, етапи та результативні
показники її виконання

Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у 
розрізі районів та міст обласного значення наведено у додатку 1.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 2.



Обсяги Виділення коштів на 2021 роки із районних бюджетів та бюджетів 
об’єднаних територіальних громад до обласного бюджету на участь у 
співфінансуванні видатків у вигляді субвенції для впровадження Програми 
наведено у додатку 3.

Перелік об’єктів житлового будівництва, на які можуть спрямовуватися 
кошти обласного бюджету, шляхом кредитування через комунальну організацію 
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» наведено у додатку 4.

Виконання Програми дасть змогу:
-  побудувати житло для громадян, що мають право на користування 

доступним житлом;
-  створити умови для роботи підприємств будівельної галузі, збереження 

робочих місць.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинними законодавством, у 
тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми в 2021 
році необхідні кошти в сумі 18,0 млн. грн., у тому числі коїпти обласного бюджету 
-  8,0 млн. грн., кошти районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних 
громад -  4,0 млн. грн.., залучені кошти населення -  6,0 млн. грн.

Прогнозні обсяги фінансування Програми у 2021 році зазначені у додатку 5.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням, 

визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), 
звітування здійснює зшравління розви1% територій та інфраструктури 
облдержадміністрації та Департамент аїроі/ромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації/

Заступник головиобласнш Р^^^^^^ М.КРЕМЕНЮК

Начальник Управління у  М.Зонова



Додаток 13.1.1 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року 
«Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних

програм»

Додаток 1 до Регіональної 
цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла 

у Вінницькій області на 2021 рік

Кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку потребуючих

Найменування району, міста, об’єднаної 
територіальної громади

Всього першочергові позачергові на загальних 
підставах

Барська м.р. 348 84 35 229
Барський район 12 4 8 0
Вороновицька ОТГ 11 3 4 4
Якушинецька ОТГ 129 0 18 111
Вінницький район 162 38 5 119
Бершадський район 178 75 39 64
Гайсинський район 66 28 6 32
Жмеринський район 56 56 0 0
Іллінецький район 3 3 0 0
Іллінецька ОТГ 92 50 25 15
Калинівський район з ОТГ 256 71 46 139
Крижопільський район 243 71 39 133
Липовецький район 178 69 47 62
Літинський район 39 32 1 6
Муровано-куриловецький район 39 20 11 8
Брацлавська ОТГ Немирівського район 55 11 16 28
Немирівська ОТГ 248 44 12 192
Райгородська ОТГ Немирівського району 7 7 0 0
Оратівський район 22 6 3 13
Піщанський район 75 31 20 24
Погребищенський 18 6 2 10
Теплицький район 0 0 0 0
Теплицька ОТГ 46 14 5 27
Тиврівський район з ОТГ 149 58 47 44
Томашпільська ОТГ 36 6 14 16
Тростянецька ОТГ 51 25 10 16
Тростянецький район 16 14 2 0
Чечельницький район 87 34 23 ЗО
Чернівецький район 11 10 1 0
Шаргородський район 33 12 7 14
Ямпільський 178 52 1 125
м. Вінниця 2886 1297 470 1119
м. Жмеринка 654 177 51 228
м. Козятин 953 353 99 501
м. Могилів-Подільський район 1008 504 243 747
м. Хмільник 126 г І54 23 77
м. Ладижин 513 1211 120 182
ВСЬОГО 9 1 8 3 / І3589 ^ -1^89 4105

Заступник голови обласної Р а д |і /  
Начальник Управління ^< ^ 2 ^

М.КРЕМЕШОК
'У  /1  /  М .Зонова

с2<Р^



Додаток 13.1.2 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року
К о Ш

«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток 2 до Регіональної 
цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Вінницькій області на 2021 рік

Очікувані результати на 2021 рік виконання регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла 

у Вінницькій області

№

з/п
Назва показника Одиниця виміру

Значення
показника Всього за 

період
2021 рік

1 2 3 4 5

І Показники продукту Програми

І. Будівництво та добудова
кількість

будинків/квартир 5/40 5,40

тис. м'̂  житла 2,40 2,40

2.
Переобладнання 

будинків/квартир під 
житло

кількість будинків 1/9 1/9

тис. м̂  житла 0,5 0,5

II Показники ефективності Програми

1 Вартість м̂  збудованого 
та добудованого житла тис.грн 9,5 9,5

2 Вартість м 
переобладнаного житла тис.грн 4,5 4,5

III Показники якості Програми

1
Ввід в експлуатацію 

житлових 
будинків/квартир

кількість 4/40 4/40

тис. м“̂ 2,82 2,82

2 Поліпшення житлово- 
побутових умов кількість СІ1((^ 40 40

Заступник голови обласної Ради 
Начальник Управління

М.КРЕМЕНЮК
М.Зонова



Додаток 13.1.3 
до рішення 45 сесії обласної Ради 

7 скликання від 24 вересня 2020 року
» - Ш

«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток З до Регіональної 
цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Вінницькій області на 2021 рік

ОБСЯГИ
Виділення коштів на 2021 роки із районних бюджетів та бюджетів об’єднаних 
територіальних громад до обласного бюджету на участь у співфінансуванні 

видатків у вигляді субвенції для впровадження регіональної цільової 
програми будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області

№з/п Адміністративно- 
територіальна одиниця

Виділення коштів із районних 
бюджетів в розрізі районів,

тис. грн

1. Вінницький 500

2. Іллінецький 600

3. Калинівський 600

4. Крижопільський 1000

5. Липовецький 300

7. Погребищенський 300

8. Тульчинський 700

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Начальник Управління М.Зонова



«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток 4 до Регіональної 
цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Вінницькій області на 2021 рік

Перелік об’єктів житлового будівництва, на які можуть спрямовуватися 
кошти обласного бюджету, шляхом кредитування через Комунальну 
організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Додаток 13.1.4
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

№
з/п

Адреса об’єкту будівництва Характеристика об’єкту 
будівництва

Запропонована 
вартість 
квадратного 
метра, грн

1. м, Бершадь, вул. Картвешвілі $-квартирний житловий будинок 9000,0

2. м. Погребище, вул. Вінницька 8-квартирний житловий будинок 9000,0

3. смт. Крижопіль, 
вул. Радянська

8-квартирний житловий будинок 9000,0

4. м. Липовець, вул. Чкалова 12-квартирний житловий будинок 9000,0

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Начальник Управління М.Зонова



«Про затвердження, внесення змін та хід виконання 
обласних програм»

Додаток 5 до Регіональної 
цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Вінницькій області на 2021 рік

Прогнозні обсяги фінансування на 2021 рік Регіональної цільової програми 
будівництва (прцдбання) доступного житла 

у Вінницькій області
тиагрн

Додаток 13.1.5
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

Обсяг планового залучення 
коштів

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми2021 рік

1 2 6

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 18000,0 18000,0

обласний бюджет 8000,0 8000,0

кошти районних бюджетів та 
бюджети об’єднаних територіальних 
громад

4000,0 4000,0

кошти мешканців ^  6000,0 6000,0

Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Начальник Управління М.Зонова



«про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних профам»

Інформація про хід виконання Регіональної цільової програми будівництва 
(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010—2017 роки, 
продовженої на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної 

Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року № 1071 
(далі -  Програма).

Протягом терміну дії програми до неї вносились наступні доповнення: 
рішення 14 сесії 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 486; 
рішення 18 сесії 6 скликання від 08 листопада 2013 року № 591; 
рішення 26 сесії 6 скликання від 22 липня 2014 року № 718; 
рішення 24 сесії 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 471; 
рішення 29 сесії 7 скликання від 16 лютого 2018 року № 583.
Фінансування Програми з обласного бюджету розпочато у 2013 році. 
Протягом 2013-2020 років були надані пільгові кредити 227 сім’ям, що 

потребз^али поліпшення житлових умов, зокрема, молодим сім’ям -  73, сім’ям 
державних службовців, працівників медичної галузі, галузі освіти та 
агропромислового комплексу -  135, сім’ям з^асників антитерористичної 
операції (далі -  АТО) -  17, сім’ям інвалідів -  2, сім’ям переселенцям -  2, сім’ям 
загиблих )шасників АТО -  5.

На виконання Програми спрямовано кошти у обсязі 81746,65 тис. грн., в 
тому числі: з обласного бюджету -  34980,0 тис. грн, з районних бюджетів -
15826,95 тис. грн, з коштів від повернення кредитів та інших джерел -
30939,7 тис. грн.

Це дало можливість залучити кошти населення (50000,0 тис. грн) для 
завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків та ввести в 
експлуатацію 15,35 тис. м̂  житла, а саме:

12-квартирний житловий будинок у м. Бар за вул. Черняхівського, 12, 
Барського району (виділено з обласного бюджету -  300,0 тис. грн);

142-квартирний житловий будинок у с. Агрономічне, за вул, Мічуріна, 12, 
Вінницького району (виділено з обласного бюджету -  3900 тис. грн та за 
рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  11317,5 тис. грн.)

житлові будинки за вул. Одеською у с. Зарванці, Вінницького району 
(виділено з обласного бюджету -  3046,05тис. грн.);

житловий масив за вул. Алеї, смт Стрижавка, Вінницького району 
(виділено з обласного бюджету -  2522,0 тис. грн та за рахунок коштів від 
повернення кредитів та інших джерел -  1078,0 тис. грн);

житловий комплекс за вул. Чехова, 9, м. Вінниця (виділено з обласного 
бюджету -  3678,0 тис. грн);

188-квартирний житловий будинок за вул. Тимощука, 37, м. Вінниця

Додаток 14
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року



(виділено з обласного бюджету -  6365,32 тис. грн та за рахунок коштів від 
повернення кредитів та інших джерел -  2547,63 тис. грн);

житловий комплекс за вул. Келецька в м. Вінниця (виділено з обласного 
бюджету -  900,0 тис. грн);

багатоквартирний житловий будинок за вул. П. Запорожця, м. Вінниця 
(виділено з обласного бюджету -  600,0 тис. грн);

багатоквартирні житлові будинки на масиві «Академічний», м. Вінниця 
(виділено з обласного бюджету -  3300 тис. грн);

багатоквартирні житлові будинки на масиві «Поділля», м. Вінниця 
(виділено з обласного бюджету -  600 тис. грн);

житловий комплекс за вул. А. Янгеля, м Вінниця (виділено з обласного 
бюджету -  503,63 тис. грн та за рахунок коштів від повернення кредитів та 
інших джерел -  696,37 тис. грн);

30-квартирний житловий будинок за вул. Волонтерів, 74, м. Гайсин 
Гайсинського району (виділено з обласного бюджету -  300,0 тис, грн);

9-квартирний житловий будинок за вул. Кошового, 10, с. Станіславчик 
Жмеринського району (виділено з обласного бюджету -  175,0 тис. грн та за 
рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  1067,3 тис. грн);

60-квартирний житловий будинок за вул. Пестеля, 1, м. Іллінці, 
ІллІнецького району (виділено з обласного бюджету -  3600,0 тис. грн);

45-квартирний житловий будинок за вул. Незалежності, 7, м. Калинівка 
Калинівськго району (виділено з обласного бюджету -  300,0 тис. грн)

8-квартирний житловий будинок за вул. Вінницька, 44, смт Літин 
Літинського району (виділено з обласного бюджету -  200,0 тис. грн та за 
рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  400,0 тис. грн);

8-квартирний житловий будинок за вул. Ентузіастів, смт Муровані 
Курилівці Мурованокуршіовецького району (виділено з обласного 
бюджету -  1140,0 тис. грн та за рахунок коштів від повернення кредитів та 
Інших джерел -  68,8 тис. грн);

56-квартирний житловий будинок за вул. Тиверська, смт Тиврів 
Тиврівського району (за рахунок коштів від повернення кредитів та інших 
джерел -  270,0 тис.грн);

8-квартирний житловий будинок за вул. Івана Франка, 
смт Томашпіль Томашпільського району (виділено з обласного 
бюджету -  1400,0 тис. грн та за рахунок коштів від повернення кредитів та 
інших джерел -  99,5 тис. грн.);

12-квартирний житловий будинок за вул. Космонавтів, 6, смт. Тростянець 
Тростянецького району (за рахунок коштів від повернення кредитів та інших 
джерел -  3161,2 тис. грн);

56-квартирний житловий будинок за вул. М. Леонтовича, м. Тульчин 
Тульчинського району (виділено з обласного бюджету -  300,0 тис. грн);

8-квартирний житловий будинок за вул. Будівельників, м. Шаргород 
Шаргородського району (виділено з обласного бюджету -  1250,0 тис. грн та за



рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  358,7 тис. грн);
12-квартирний житловий будинок за вул. Савіна, м. Ямпіль Ямпільського 

району (виділено з обласного бюджету -  600,0 тис. грн, з районного бюджету -  
6500,0 тис. грн та за рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  
6426,8 тис. грн.).

Продовжуються роботи по будівництву:
8-квартирного житлового будинку в м. Бершадь, вул. Картвешвілі 

(виділено -  271,0 тис. грн за рахунок коштів від повернення кредитів та інших 
джерел);

8-квартирного житлового будинку у м. Погребище, вул. Вінницька 
(виділено з районного бюджету -  6947,95 тис. грн та за рахунок коштів від 
повернення кредитів та інших джерел -  1071,0 тис. грн);

8-квартирного житлового будинку у смт Крижопіль, вул. Радянська 
(виділено з районного бюджету -  1500,0 тис. грн та за рах)шок коштів від 
повернення кредитів та інших джерел -  1071,0 тис. грн);

12-квартирного житлового будинку у м. Липовець, вул. Чкалова (за 
рахунок коштів від повернення кредитів та інших джерел -  721,9 тис. грн).

Для завершення розпочатих будівництвом об’єктів доцільно було б 
продовжити Програму на 2021 рік з виділенням відповідних об’ємів 
фінансування з обласного та інших бюджетів, профільним Управлінням 
(управління розвитку територій інфрасіОктури облдержадміністрації) наразі 
готується проєкт рішення про внесення змін до програми.

Заступник голови обласної Ради

Начальник Управління

М.КРЕМЕНЮК

М.Зонова



«Про затвердження, внесення змін та хід 
виконання обласних програм»

Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішення̂ і̂ 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 

2018 року №705 (зі змінами), за І півріччя 2020 ріку

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи 
подання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань 
учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника директора Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної адміністрації Олександра Мельника 
про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей 
та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 
сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705, за І півріччя 
2020 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.), з питань учасників АТО, бойових дій. Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадаькістю (Бородій О.І.).

Додаток 15
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Заступник голови обласної Ради / М. КРЕМЕНЮК

Sac'tyHHHK директора Департаменту г О.МЕЛЬНИК

^ 0 3



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Інформація про хід виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операцц/операції об’єднаних сил 

на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесн обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року Xs 705 (зі змінами), за І
півріччя 2020 року

Додаток 15.1
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Ха
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст 
заходу/напрям 

діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнутий результат

1 Забезпечення 
соціальної 
підтримки та 
адаптації учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, 
членів їх сімей, в 
т.ч. членів сімей 
загиблих (померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

Забезпечення 
матеріальної підтримки 
сімей загиблих, сімей 
померлих 
демобілізованих 
військовослужбовців та 
особам, які отримали 
поранення під час 
проходження 
АТО/ООС

1.1 Надання одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих, сім’ям 
померлих демобілізованих 
військовослужбовців та особам, які 
отримали поранення під час 
проходження АТО/ООС в східних 
областях України та надання 
матеріальної допомоги членам сімей 
загиблих військовослужбовців з 
нагоди ювілейних та пам’ятних дат 
створення військових частин

Допомогу у 2020 році виплачено: 
по 60 тис грн - 6 сім’ям загиблих (померлих) осіб, 
які брали участь в антитерористичній операції 
/операції об’єднаних сил на суму 360 тис грн.; 
по 20 тис грн - 7 особам, які отримали травми, 
поранення, контузії, каліцтва на суму 140 тис. грн; 
3 нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення 
військових частин
по 1 тис грн - 41 членам сімей загиблих 
військовослужбовців військових частин 3028,
3008 та 2193 на суму 41 тис грн.

Пократцення 
соціального стану 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та 
членів їх сімей

1.2 Вивчення потреб сімей учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил шляхом дослідження 
їх соціально-побутових умов, 
складання «соціальних паспортів» для 
забезпечення надання їм соціалшої 
допомоги. / ]

У І півріччі 2020 року забезпечено надання 
соціальних послуг 3444 сім’ям мобілізованих 
військовослужбовців. У цих сім’ях виховується 
2287 дітей.
У результаті проведеної роботи задоволено 
потреби щодо:
- психологічної допомоги -  1316 осіб;
- юридичної допомоги -  207 сімей;



- працевлаштування -  15 осіб;
- земельної ділянки -1 0 4  особи;
- матеріальної допомоги -  217 сімей;
- гуманітарної допомоги -  526 сімей;
- оформлення / відновлення документів -  506 
сімей.
За результатами визначених потреб центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
здійснюється надання соціальних послуг в межах 
повноважень та переадресація до відповідних 
закладів, установ, організацій._________________

Задоволення потреб 
сімей учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.3. Проведення щомісячних засідань 
дорадчих органів при 
райдержадміністраціях та виконкомах 
міських рад міст обласного значення, 
на які покладено завдання координації 
роботи з сім’ями учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, з метою організації, 
здійснення та моніторингу надання 
соціальної підтримки цим сім’ям 
відповідно до їх потреб

з метою організації, здійснення та моніторингу 
надання соціальної підтримки сім’ям учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил відповідно до їх потреб щомісячно 
проводяться засідання дорадчих органів при 
райдержадміністраціях і виконкомах міських рад 
міст обласного значення та щомісячні наради під 
голов}пванням голови ОДА з головами 
райдержадміністрацій та міськими головами міст 
обласного значення.
Так, протягом І півріччя 2020 року проведено 5 
засідань обласної земельної комісії 
облдержадміністрації в ході яких постійно 
розглядались питання надання учасникам 
антитерористичної операції земельних ділянок.

Забезпечення 
інформування 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей про 
право на пільги та 
державні гарантії

1.4. Надання консультацій та 
аргументованих роз’яснень щодо 
застосування норм чинного 
законодавства в частині соціальних 
пільг та гарантій шляхом організації 
прийомів громадян 
мультидисциплінарними групами 
фахівців з виїздом у райони (міста) 
області.

Учасникам антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил та членам сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил органами 
соціального захисту населення постійно 
надаються консультації та роз’яснення норм 
чинного законодавства в частині соціальних пільг 
та гарантій.

Надання всебічної 
допомоги учасникам 
АТО/ООС та членам

І.З.Забезпечення супроводжені 
соціальних питань учасників ІІІ 
антитерористичної операції/( аци

Забезпечено супроводження соціальних питань 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, в тому числі тих, які перебувають



сімей загиблих з питань 
оформлення соціальної 
допомоги

об’єднаних сил, в тому числі тих, які 
перебувають на лікуванні та 
реабілітації у військових госпіталях та 
ініпих закладах охорони здоров’я і 
соціального супроводу осіб з 
інвалідністю за місцем проживання.

на лікуванні та реабілітації, у І півріччі 2020 року: 
438 військовослужбовців - Вінницьким обласним 
клінічним госпіталем ветеранів війни;
86 військовослужбовців - ВОПНЛ ім. 
О.І.Ющенка.

Фінансова підтримка 
членів сімей загиблих 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.6. Надання соціальної грощової 
допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил для компенсації за 
пільговий проїзд.

За рахунок коштів районних, міських бюджетів у І 
півріччі 2020 року 291 члену сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил надано адресну 
грошову допомогу у розмірі 327,5 тис грн для 
компенсації за пільговий проїзд.

Здобуття додаткових 
умінь та навичок 
учасниками АТО/ООС 
та членами сімей 
загиблих(померлих) 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

І.Т.Організація безкоштовного 
навчання основам комп’ютерної 
грамотності учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей у Регіональному 
тренінговому центрі Вінницької 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.

У І півріччі 2020 року проведено цикл тренінгів з 
основ комп’ютерної грамотності та основ роботи 
в мережі Інтернет для 59 учасників АТО/ООС.
В ході яких учасники ознайомилися з апаратною 
складовою комп'ютера, навчилися створювати 
текстові та графічні файли, здійснювати 
самостійно пошук необхідної інформації у 
світовій мережі Інтернет тощо.

Пільгове 
обслуговування 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей в 
бібліотечних закладах 
області

1.8. Організація і проведення 
благодійної акції «Бібліотека -  воїнам 
АТО».

у  І півріччі 2020 року в рамках проведення акції 
«Бібліотека -  воїнам АТО» 10 учасників 
АТО/ООС безкоштовно отримали річний 
читацький квиток в ОУИБ ім. К.А. Тімірязєва.

Пільгове 
обслуговування 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей в 
театрально- 
видовищних та 
музейних закладах 
області

1.9. Забезпечення пільгового 
відвідування учасниками АТО/ООС та 
членів їх сімей театрально- 
видовищних та музейних закладів 
області

У І півріччі 2020 року до участі в культурно- 
мистецьких та виставкових заходах було залучено 
1104 учасника АТО/ООС та членів їх сімей.

>
>

Підвищення рівня 
патріотизму серед 
населення

1.10. Створення у музейних, J 
бібліотечних закладах тематичних /у 
виставок, експозицій, у тому числі ІІІІ,

/j^лioтeчними закладами області розгорнуто 
^аціонарні книжкові виставки, перегляди 
/іітератзфи, фотовиставки, тематичні полички



фотовиставок, присвячених героїзму 
5̂ асників АТО/ООС

національно-патріотичного спрямування, 
проведено години мужності, зустрічі - бесіди 3 
воїнами.

Надання соціальної 
під іримки дітям 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

1.11. Першочергове влаштування до 
дошкільних навчальних закладів дітей 
учасників антитерористичної 
операдії/операції об’єднаних сил та 
дітей загиблих учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил.

Органами соціального захисту населення 
обліковано 10 дітей дошкільного віку (0-6 років) 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.
Діти загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил та із сімей військовослужбовців 
зараховуються першочергово в дошкільні 
навчальні заклади.

Поліпшення 
соціального захисту 
членів сімей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС та 
членів сімей є 
учасників АТО/ООС

1.12. Забезпечення безкоштовним 
харчуванням учнів 1-4 та 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів - 
дітей: загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, які мають відповідний 
статус «член сім’ї  загиблого»; батьки 
яких були поранені під час участі в 
АТО/ООС; батьки яких є учасниками 
АТО/ООС.

88 дітей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, які мають відповідний статус «член 
сім'ї загиблого» та навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах забезпечуються 
безкоштовним харчуванням.

Поліпшення 
соціального захисту 
членів сімей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС та 
членів сімей є 
учасників АТО/ООС

1.13. Забезпечення безкоштовним 
триразовим харчуванням вихованців 
дошкільних навчальних закладів з 
числа дітей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, які мають 
відповідний статус «член сім ї 
загиблого»; батьки яких є учасниками 
АТО/ООС.

10 дітей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС вихованці дошкільних навчальних 
закладів забезпечуються безкоштовним 
харчуванням.

Матеріальна підтримка 
учасників АТО/ООС та 
їх дітей

міг

. . . Л

1.14. Компенсаційна виплата за 
навчання учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил та їх 

. дітей (уродженцям Вінницької області 
та особам, які на час подачі документів 
до навчального закладу офіційно були 
зареєстровані на території Вінницької 
області) на контрактній формі 
навчання денного відділення вищих

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики Вінницької облдержадміністрації 
підготовлено та подано на розгляд чергової сесії 
Вінницької обласної Ради проект рішення «Про 
затвердження Порядку використання коштів 
обласного бюджету для здійснення 
компенсаційної виплати за навчання учасників 
бойових дій та їхніх дітей протягом І та II 
семестрів 2019-2020 навчального року».



навчальних закладів Вінницької 
області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 
незалежно від форми власності 
закладу та які вперше здобувають 
певний освітньо-кваліфікаційний 
рівень, ступінь

Забезпечення 
матеріальної підтримки 
дітей
загиблих(померлих) 
учасників АТО/ООС

1.15. Надання щорічної одноразової 
матеріальної допомоги дітям 
загиблих(померлих) учасників 
АТО/ООС до Дня святого Миколая

Зазначена виплата запланована на IV квартал 2020 
року.

2. Надання медичної 
допомоги та 
забезпечення 
реабілітації

Одержання учасниками 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованим, 
повного комплексу 
медичних послуг

2.1. Забезпечення проведення 
обов’язкового медичного огляду 
військовослужбовців, звільнених в 
запас (демобілізованих), які були 
призвані на військову службу в 
особливий період (демобілізовані 
військовослужбовці) та направлення 
демобілізованих військовослужбовців 
у яких виявлені порушення у стані 
здоров’я, на стаціонарне обстеження у 
заклади охорони здоров’я.

Лікарями загальної практики сімейної медицини 
проводяться обов’язкові медичні огляди 
військовослужбовців, звільнених у запас 
(демобілізованих), які були призвані на військову 
службу під час мобілізації на особливий період та 
надано медичну допомогу, а також направлено на 
стаціонарне обстеження демобілізованих 
військовослужбовців, у яких виявлені порушення 
у стані здоров’я у заклади охорони здоров’я.

Одержання учасниками 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил, в тому 
числі демобілізованим, 
повного комплексу 
медичних послуг

2.2. Організація медичного 
супроводження демобілізованих 
військовослужбовців шляхом 
проведення періодичних медичних 
оглядів, надання всебічної допомоги 
таким категоріям осіб у проходженні 
медико-соціальних експертних 
комісій.

Періодичні профілактичні медичні огляди 
проводіпься лікарями загальної практики сімейної 
медицини та лікарями консультативних 
поліклінік, надається всебічна допомоги 
демобілізованим особам у проходженні медико- 
соціальних експертних комісій, 
у  І півріччі 2020 року на МСЕК направлено 38 
осіб, встановлено групу інвалідності 35 особам, а 
саме: ІІЇ група - 28 особам; II група -  7 особам.

Я.

проходження повного 
курсу реабілітації та 
відновлення здоров’я /  
учасниками АТО в /и

~ ”" Т

2.3. Організація оздоровлення та 
санаторно-курортного лікування 

^дружин загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС разом з дітьми 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку (у разі якщо на вихованні є двоє і 
більше дітей різної вікової категорії, в

У І півріччі 2020 року заходи із організації 
оздоровлення та санаторно-курортного лікування 
дружин загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 
разом 3 дітьми дошкільного та молодшого 
шкільного віку, батьків загиблих(померлих) 
З^асників АТО/ООС не проводились у зв’язку з 
виконанням постанови Кабінету Міністрів



тому ЧИ СЛІ ДО Ш К ІЛ ЬН О ГО  віку до участі 
в заходах з оздоровлення та санаторно- 
курортного лікування діти старшого 
Ш КІЛ ЬН О ГО  віку), батьків 
загиблих(померлих) учасників 
АТО/ООС.

України від 11 березня 2020 року №211 «Про 
запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби С0УШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2».

Надання допомоги 
пораненим учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.4.3абезпечення транспортування осіб 
з інвалідністю з числа учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, які мають поранення 
до закладів охорони здоров’я, 
протезно-ортопедичних підприємств 
та установ, шо надають послуги з 
реабілітації, лікування та адаптації.

Транспортування осіб з інвалідністю з числа 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, які мають поранення до закладів 
охорони здоров’я, протезно-ортопедичних 
підприємств та установ, шо надають послуги з 
реабілітації, лікування та адаптації здійснюється 
за запитом.
У м. Вінниці постійно працюють спеціалізовані 
транспортні служби для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, а саме:
- при Вінницькому протезно-ортопедичному 
підприємстві;
- Служба з надання послуг з безкоштовного 
перевезення осіб з інвалідністю І-ІІ групи з 
порушенням опорно-рухового апарату при 
Вінницькому міському центрі реабілітації 
інвалідів «Гармонія»;
- при місцевих центрах реабілітації інвалідів та 
дітей-інвалідів «Промінь» та «Поділля».
В Іллінецькому районі діє служба «Соціальне 
таксі» при Іллінецькому територіальному центрі 
соціального обслуговування громадян (надання 
соціальних послуг) безкоштовними послугами 
якого користуються особи з обмеженими 
фізичними можливостями для поїздок до 
лікувально-профілактичних, ортопедичних 
закладів, на консультації до спеціалістів 
соціального захисту, психологів, для отримання 
юридичних послуг та відвідування соціальних 
закладів району. У м. Хмільник діє соціально- 
транспортна служба «Надія» при 
Територіальному центрі соціального___________



обслуговування (надання соціальних послуг) для 
безкоштовного перевезення людей 3 інвалідністю 
та інпшх мало мобільних верств населення. 
Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації у І півріччі 2020 
року проведена роз’яснювальна робота та 
консультаційний супровід органів соціального 
захисту населення щодо можливості отримання 
доступного транспорту для здійснення 
перевезення осіб 3  інвалідністю.

Соціальна підтримка 
учасників 
антитерористичної 
операції

2.5. Залучення фахівців з фізичної 
реабілітації до реабілітаційного 
процесу в госпіталях для ветеранів 
війни та закладах охорони здоров’я, 
що здійснюють реабілітацію учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, в тому числі 
демобілізованих військовослужбовців.

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі 
ветеранів війни наявні та укомплектовані посади: 
лікар ЛФК -  1,0 посади, інструктор з ЛФК -  1,0 
посади, лікар фізіотерапевт -  2,75 поса,ли.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.6. Забезпечення організації роботи 
Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни, який є 
головним координатором роботи по 
організації надання медичної 
допомоги, проведення відновного 
лікування та реабілітаційних заходів 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в 
тому числі демобілізованих.

Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни є центром організаційно- 
методичного супроводу та координації роботи по 
медичному забезпеченню, реабілітації та 
відновному лікуванню учасників 
антитерористичної операції, в тому числі 
демобілізованих та членів сімей загиблих.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/
операції об’єднаних 
сил.

2.7. Забезпечення організації роботи на 
базі Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни Обласного 
центру організаційно-методичного 
супроводу та координації по 
медичному забезпеченню, реабілітації 
та відновному лікзшанню учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, в тому числі 
демобілізованих та членів їх сімей.

Стаціонарне лікування, медичну та психологічну 
реабілітацію у І півріччі 2020 році отримали - 425 
учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, з них прооперовано -  34 особи.

. /  .



Надання медичної 
допомоги 5̂ асникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.8. Забезпечити організацію на базі 
обласних закладів охорони здоров’я 
(обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, обласної 
психоневрологічної лікарні ім. акад. 
О.І. Ющенка, обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни) профільних 
комісій 3 розгляду питань, пов’язаних 
із лікуванням та медичною 
реабілітацією учасників 
антитерористичної операції, в тому 
числі демобілізованих та членів їх 
сімей

На базі обласних закладів охорони здоров’я 
функціонують профільні комісії 3 розгляду 
питань, пов’язаних із лікуванням та медичною 
реабілітацією учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі 
демобілізованих та членів їх сімей.

Надання медичної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

2.9. Забезпечення зубного 
протезування учасників АТО/ООС, які 
цього потребують (за винятком 
протезування з дорогоцінних металів)

У І півріччі 2020 року 53 учасника 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил забезпечені зубним протезування.

3. Вшанування пам’яті 
учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил.

Увічнення пам’яті 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

3.1. Виділення місць на центральних 
алеях кладовищ для поховання 
загиблих (померлих) осіб, які брали 
участь в АТО/ООС.

Виділення місць здійснюється на центральних 
алеях кладовищ для поховання загиблих 
(померлих) осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції/операції об’єднаних 
сил.

Вшанування пам’яті 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

3.2. Встановлення пам'ятних знаків, 
меморіальних дошок загиблим в 
АТО/ООС.

3 метою вшанування пам’яті загиблих учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил в населених пунктах області проводиться 
відповідна робота щодо перейменування вулиць, 
встановлення пам'ятних знаків, меморіальних 
дошок загиблим в АТО/ООС. Встановлено понад 
90 меморіальних дошок.

Увічнення пам’яті 
загиблих учасників 
антитерористичної 
операції/ операції 
об’єднаних сил

3.3. Забезпечення поховання зштїблих 
(померлих) осіб, які брали участь в 
АТО/ООС (у межах вимог діючого 
законодавства).

Управлінням у справах ветеранів війни 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації здійснено організаційні та 
координаційні заходи щодо проведення 

^оховальних процесій 2 загиблих (померлих) 
'З^асників бойових дій на території області.

4. Надання правової 
допомоги.

Забезпечення правовою 
допомогою учасників

4.1. Надання безоплатної первинної 
вторинної правової допомоги особаїйу

У І півріччі 2020 року послуги первинної та 
вторинної правової допомоги надано 297



антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та 
членів їх сімей

які беруть (брали) участь в АТО та 
членам їх сімей відповідно до Закону 
України „Про безоплатну правову 
допомогу”.

учасникам антитерористичної операції/операції 
об’єнаних сил.

5. Забезпечення 
соціальної адаптації 
та надання 
психологічної 
допомоги учасникам 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил, в 
тому числі 
демобілізованим та 
членам їхніх сімей.

Психологічна 
реабілітація учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та 
членів їх сімей

5.1.Надання психологічної підтримки 
учасникам антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил та 
членам їхніх сімей, в тому числі в 
закладах охорони здоров’я.

У Вінницькому обласному клінічному госпіталі 
ветеранів війни (кабінет психотерапії) курс 
психотерапевтичної та психологічної реабілітації 
пройшли 425 учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, в тому числі 
демобілізовані.

Соціальна та 
психологічна 
реабілітація з^асників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та 
членів їх  сімей.

5.2. Надання психологічної підтримки 
та проведення соціальної реабілітації 
З^асників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил, у тому числі шляхом 
утворення груп під гримки, 
самодопомоги та взаємодопомоги для 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та залучення до таких 
груп.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у районах та містах області проведено 175 
заходів соціальної реабілітації, в яких взяли 
участь 378 осіб з числа учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил та членів їх сімей.

IS

Соціально-
психологічна під іримка 
дітей учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил та 
членів сімей загиблих 
учасників АТО/ООС.

5.3. Забезпечення психолого- 
педагогічного супроводу дітей 
шкільного віку із сімей з^асників 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил.

Психолого-педагогічним супроводом у 2019-2020 
навчального року охоплено понад 6300 дітей 
шкільного та доттткільного віку, в тому числі 93 
дитини 3 сімей загиблих(померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил. Соціальні педагоги супроводжують близько 3 
тис. дітей. Практичними психологами та 
соціальними педагогами супроводжуються також 
понад 3,3 тис учнів закладів загальної середньої



освіти та 560 вихованців закладів дошкільної 
освіти з сімей демобілізованих учасників 
антитерористичної операції /операції об’єднаних 
сил.

Соціальна адаптація та 
психологічна підтримка 
сімей учасників 
АТО/ООС. 
Популяризація 
сімейного дозвілля, 
естетичного дозвілля, 
здорового та активного 
способу життя.

5.4. Здійснення соціальної адаптації 
учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС 
шляхом організації та проведення 
заходів, спрямованих на розвиток 
сімейного дозвілля:
- організація та проведення культурно- 
мистецьких та культурно- 
розважальних заходів;
- організація та проведення занять з 
іпотерапії для дітей;
- організація та проведення «Літнього 
наметового табору сімейного розвитку 
для учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил та 
членів їх сімей»;
- залучення до участі в спортивно- 
масових заходах, організація 
спортивних турнірів, змагань, 
відвідування басейнів, тренажерних 
залів тощо та сприяння участі в 
районних, обласних. Всеукраїнських 
змаганнях.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації у І півріччі 2020 
року організовано безкоштовне відвідування 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей АТО/ООС 
культурно-розважальних заходів: 
кінотеатр "ЗтагіСіпета" -  ЗО осіб, 
дитячі вистави - 202 дитини, 
театри та концерти -  1104 особи, 
тюбінговий парк -  60 осіб, 
льодовий клуб -  50 осіб.

Відновлення та 
вдосконалення 
професійних навичок і 
вмінь, як невід’ємної 
складової адаптації до 
життя в мирних умовах, 
підвищення 
конкурентоспроможнос, 
ті на ринку праці і І

5.5.0рганізація заходів, спрямованих 
на підвищення
конкурентоспроможності учасників 
АТО/ООС на ринку праці шляхом 

[овлення, вдосконалення, набуття 
>вих знань, умінь і навичок у т.ч. 

[роведення тренінгів з бізнес- 
планування та ведення власної справи, 
в тому числі фермерського 
господарства, кооперативу тощо.

Протягом І півріччя 2020 року 
профорієнтаційними послугами охоплено 1058 
безробітних з числа демобілізованих учасників 
АТО/ООС. їм було надано 2202 послуги, зокрема 
1572 -  профінформаційних та 630 -  
профконсультаційних послуг.
В обласній службі зайнятості отримували послуги 
1196 безробітних з числа військовослужбовців, які 
брали участь в антитерористичній операції та у 
здійсненні заходів із забезпечення національної



безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії РФ в Донецькій та Луганській областях,
1160 особам призначено виплату допомогу по 
безробіттю, працевлаштовано 198 осіб, зокрема 2 
- шляхом виплати допомоги по безробіттю 
одноразово для організації підприємницької 
діяльності, ЗО осіб проходили професійне 
навчання, з яких 25 вже працевлаштований, 15 -  
брали здасть у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру, прийнято 3 рішення шодо 
компенсації витрат роботодавця у розмірі єдиного 
внеску за працевлаштованих на нові робочі місця 
демобілізованих військовослужбовців.

Соціальна адаптація та 
психологічна підіримка 
сімей учасників 
АТО/ООС. Розвиток 
сімейного дозвілля.

5.6.0рганізація для дітей учасників 
АТО/ООС, дітей загиблих, померлих 
військовослужбовців, з^асників 
АТО/ООС , у тому числі спільно з 
сім’ями відпочинку, туристичних 
поїздок, екскурсій в межах області, по 
Україні та за її межами.

6. Сприяння 
інститутам 
громадського 
суспільства у 
проведенні заходів

Стимулювання 
громадських 
організацій до 
вирішення актуальних 
питань учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей.

6.1. Налагодження співпраці з 
інститутами громадянського 
суспільства з метою їх залучення до 
надання допомоги учасникам 
АТО/ООС.

На сайті облдержадміністрації з метою залучення 
до співпраці інституїів громадянського 
суспільства проводиться висвітлення інформації 
про конкурс 3 визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання яких 
надається фінансова підтримка за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів.

UJ

\

Надання фінансової 
під'їримки інститутам 
громадянського 
суспільства на 
реалізацію їх проектів 
(заходів) за 
результатами 
конкурсного відбору.

6.2. Проведення конкурсу 3 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського 
суспільства, для виконання 
яких надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів Л 
державного і місцевих бю дж етів,^/ 
проведення ш  
моніторингу ПІНІ

За результатами конкурсу з визначення проектів 
(заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка (наказ 
Департаменту від 21 березня 2019 року № 72) у 
2020 році фінансова підтримка надавалась 
інститутам громадянського суспільства, які стали 
переможцями, а саме:
- громадська організація «Вінницьке обласне 
товариство психологів та психотерапевтів» -



стану виконання програм 
(проектів,заходів), визнаних 
переможцями конкурсу 
відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2011 р №1049

проект «Психосоціальна допомога ветеранам 
АТО/ООС та членам їхніх сімей»;
- громадська організація «А-ВЕСТА» - проект 
«Правовий центр допомоги учасникам АТО та їх 
родинам».
У 2020 році оголошено конкурс з визначення 
проектів (заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка у 2021 році (наказ 
Департаменту від 19 березня 2020 року № 54).

7. Патріотичне 
виховання молодого 
покоління

Виховання патріотично 
налаштованої 
учнівської молоді

7.1 Організація зустрічей дітей, 
учнівської та студентської молоді 3 
учасниками антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.

В навчальних закладах області проведено низку 
зустрічей 3 5^асниками антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, також 
проведені уроки мужності, усні журнали, виховні 
години, години спішування, перегляд 
відеофільмів

8. Надання
комплексних послуг 
сприяння соціальній 
адаптації та 
ефективного 
вирішення проблем 
учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей, 
родин загиблих 
(померлих) 
учасників АТО/ООС

Інформаційне 
забезпечення учасників 
АТО/ООС

8.1. Виготовлення та поширення серед 
учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил 
пам’яток, «дорожніх карт» щодо пільг 
та державних гарантій

Ч)

Координація діяльності 
вирішення 
питань учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей

8.2 Визначення окремого працівника 
(координатора) на рівні району (міста) 
3 виключними функціональними 
повноваженнями з координації роботи 
у напрямку допомоги учасниками 
АТО/ООС та розміщенням у ЦНАПі

у  кожній райдержадміністрації та міській раді 
міст обласного значення визначено окремого 
працівника (координатора) по роботі з 
учасниками АТО/ООС.
Створено реєстр із 37 координаторів по роботі з 
учасниками АТО, інформація про яких розміщена 
на банері «Управління у справах ветеранів війни» 
обласної державної адміністрації в розділі 
«Контактна інформація».

Створення умов для  ̂
підвищення Л

ШЪ. Забезпечення проведення 
/тренінгів, семінарів для працівників,

Працівники органів соціального захисту 
населення взяли здасть у навчанні за



професійних якостей 
координаторів, які 
працюють 3 
учасниками АТО/ООС 
та членами їх сімей

відповідальних за надання допомоги 
учасникам АТО/ООС для 
координаторів районів/міст області, 
відповідальних за роботу з учасниками 
АТО/ООС та членами їх сімей

професійною програмою 
у центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій Вінницької 
області (20 -  31 січня 2020 року).

Стимулювання 
громадських 
організацій щодо 
вирішення актуальних 
питань учасників 
АТО/ООС та членів їх 
сімей

8.4. Організація та проведення 
координаційних зустрічей з місцевими 
громадськими організаціями учасників 
АТО/ООС в районах/містах області

18 січня 2020 року проведено зустріч з 
представниками районних громадських 
організацій учасників бойових дій, у якому взяли 
участь 112 інститутів громадянського 
суспільства.

Поширення інформації 
серед населення про 
заходи (кращі 
практики) для 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей

8.5. Систематизація кращих практик 
надання допомоги учасникам 
АТО/ООС та членам їх сімей у 
районах/містах області та поширення 
інформації про них

Здійснюється моніторинг кращих практик 
надання допомоги учасникам АТО/ООС в тому 
числі і в інших областях та їх висвітлення на сайті 
обласної державної адміністрації - банер 
«Управління у справах ветеранів війни».
Серед таких заходів проект оздоровлення вдів з 
дітьми та батьків загиблих військових, які 
загинули на сході України у клінічному санаторії 
«Авангард» м. Немирів, проект цикл поїздок дітей 
учасників антитерористичної операції до 
аквапарку "7 океан” (м.Хмельницький), 
екскурсійний тур «В гості до святого Миколая», 
проект «Дозвілля у місті під час літніх канікул».

Підвищення рівня 
поінформованості 
учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей

8.7. Забезпечення інформування 
учасників АТО/ООС, в т.ч. через 
соціальні мережі про заходи 
спрямовгші на підтримку учасників 
АТО/ООС, членів їх сімей та сімей 
загиотих (померлих) учасників 
ATÖ/OjDC. ^

Забезпечено інформування учасників АТО/ООС 
через соціальні мережі та соціальні групи. 
hlLD://www.vin.^ov.ua/oblasnvi-tsentr-dot)omohv- 
исЬазпукат-аІо
ЬШ)5;//\у\улу.£асеЬоок,сот/егоио8/139296746100392

Заступник голови обласної Ради

^  Заступник директора Департаменту “7
М. КРЕМЕНЮК

О.МЕЛЬНИК



«Про затвердження, внесення змін та 
хід виконання обласних програм»

Додаток 15.2
до рішення 45 сесії обласної Ради

7 скликання від 24 вересня 2020 року

Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформацй*

Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 
затвердженого 

програмою
(%)

1 Показники продукту Програми
1 Співвідношення кількості членів сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО до кількості членів сімей 
загиблих (померлих) з^асників АТО, охоплених 
одноразовою матеріальною допомогою

% Розпорядження
ОДА 99 99 100

2 Співвідношення кількості осіб, які отримали поранення 
під час проходження АТО до кількості осіб, які отримали 
поранення під час проходження АТО охоплених 
одноразовою матеріальною допомогою

% Розпорядження
ОДА 99 99 100

3 Співвідношення кількості з^асників АТО, охоплених 
медичною допомогою %

Департамент 
охорони 

здоров’я ОДА
97 94 97

4 Кількість проведених заходів, спрямованих на соціальну 
адаптацію та психологічну реабілітацію учасників АТО та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО

од. План заходів 29 9 31

5 Кількість проведених заходів, спрямованих на соціальну 
адаптацію та психологічну реабілітацію учасників АТО та 
членів їх  сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО спільно з інститутами громадської 
діяльності

од. План заходів 18 5 28

6 Кількість виготовленого інформаційного продукту 
(друкований, електронний, інтернет ресурс)

%

Сайт 
облдержадмініс 

трації, Сайт 
ДСМП /іг

Ш
41 51



п Показники ефективності Програми
1 Питома вага учасників АТО та членів їх  сімей, членів 

сімей загиблих (померлих) учасників АТО, охоплених 
заходами Програми

% План заходів 80 35 44

ш Показники якості Програми
1 Охоплення комплексною соціальною підтримкою та 

допомогою учасників АТО та членів їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) з^асників АТО

^  % План заходів 98 49 50

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту О.МЕЛБНИК

І


