УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 989
29 жовтня

2020 р.

46 сесія 7 скликання

Про затвердження та внесення змін до обласних програм
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Вінницької обласної
державної адміністрації, висновок постійної комісій обласної Ради 7 скликання
з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1.
Затвердити Обласну цільову соціальну програму підтрим
молодіжного технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки
(додаток 1).
2. Внести зміни до обласної Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 233 (додаток 2).
3. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку міжнародного та
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки,
затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня
2020 року № 978 (додаток 3).
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комі
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), охорони здоров’я,
соціального захисту та зайнятості населення (Хребтій Я.В.), місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва (Крученюк О.В.) і з питань
бюджету, фінансів та-обласних програм (^Йа^ур Г.Ф.).

Заступник голови обласної Ради

М.КРЕМЕНЮК

Додаток 1
до рішення 46 сесії обласної Ради
7 скликання
Від 29 жовтня 2020 року № 989

Про Обласну цільову соціальну програму
підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-8СОІЛГ8
на 2021-2025 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні», Указу Президента України від 03
вересня 2020 року № 371 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для
розвитку ІТ-індустрії в Україні», Стратегії розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р, 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,
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновок постійної
комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна
Рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного
технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки (далі - Програма),
(додатки 1.1-1.5).
2. Рекомендувати:
2.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським
радам міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам
розробити та затвердити програми підтримки молодіжного технічного
скаутського руху ІТ-8СОІІТ8 на 2021-2025 роки та забезпечити їх виконання.
2.2.
Обласній
державній
адміністрації,
районним
державним
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:
2.2.1. Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.
2.2.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного, інших місцевих
бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку при
формуванні відповідних бюджетів, передбачати видатки на фінансування
заходів Програми.
2.2.3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації,
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст
обласного значення інформувати про хід виконання П робами Департамент
Заступник директора Департаменту

соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації, відповідно
до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5
скликання від 10 листопада 2006 року № 145 (зі змінами відповідно до рішення
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 469).
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 (Станклавенко Л.А.), бюджету, фінансів та
обласних програм (Мазур Г.Ф.).
І
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Додаток 1.1
до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989
Додаток 1
до Обласної цільової соціальної програми
підтримки молодіжного технічного скаутського
руху ІТ-8СОІЛ8 на 2021 -2025 роки

Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного
скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій та
робототехніки є стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності
України, а однією із стратегічних цілей Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2027 року є інноваційний розвиток
регіону.
Одним із інструментів розвитку інноваційної діяльності області є
підтримка молодіжного технічного скаутського руху, популяризація STEMспеціальностей, підтримка існуючих та створення нових секцій спортивного
програмування, розширення спільноти програмістів, які займаються
програмуванням рухомих роботів.
STEM-освіту в розвинутих країнах світу підтримують на найвищому
державному рівні, оскільки вона є дієвим інструментом підготовки фахівців
майбутнього, здатних креативно мислити та створювати інновації.
Потреби у STEM-фахівцях зростають вдвічі швидше, ніж в інших
професіях, оскільки STEM розвиває здібності до дослідницької та креативної
діяльності, експериментування, вміння працювати в команді над спільними
проектами, сприяє формуванню аналітичного, критичного та інноваційного
мислення.
Низка конкурсів науково-технічної творчості для молоді, таких як Intel
Техно Україна, Intel Еко Україна, фестиваль науки Sikorsky Challenge, наукові
пікніки, хакатони, змагання з кіберспорту тощо є затребуваними серед молоді
та набувають все більшої популярності та актуальності.
Ще одним універсальним інструментом, який дає можливість виявити на
ранніх етапах технічні нахили молоді і розвивати їх у цьому напрямку і
напрямку формування STEM компетентностей в цілому є робототехніка - одна
із галузей, яка на сьогодні розвивається найінтенсивніше у світі. Робототехніка
навчає технологіям, які будуть потрібні в майбутньому та дозволяє залучити
молодь до процесу інноваційної та наукового-технічної творчості. Навчання
робототехніки надає молоді можливості досліджувати, як за допомогою
моделювання та конструювання технології працюють в реальному житті.
У Вінницькій області протягом 2017-2020 років було проведено понад 20
спеціалізованих проектів і заходів для молоді з розвитку науково-технічної
творчості і IT. Започатковано проведення Хакатонів з робототехніки, змагань з
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програмування роботів, проведення тематичних таборів з вивченням ІТ
технологій, участь в яких взяли близько тисячі молодих вінничан з міст і сіл
області.
Такі заходи відповідають сучасним потребам молоді та сприяють
розвитку їх творчого потенціалу, технічних вмінь та навичок, активізації та
модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та
практичної діяльності.
Аналіз проведених в області заходів свідчить про те, що у молоді є
зацікавленість та величезний потенціал у сфері інноваційного розвитку,
існують певні проекти та програми, які фрагментарно підтримують цю сферу,
проте в області відсутній документ, який забезпечував би системність таких
проектів та заходів.
Проблемами, які потребують розв’язання, є:
низький рівень поінформованості молоді щодо наявних
можливостей у сфері інноваційних технологій;
низький рівень розвитку інфраструктури та кадрового забезпечення
для розвитку молодіжного технічного скаутського руху;
приділяється недостатня увага розвитку секцій та гуртків науковотехнічної творчості, молодіжного технічного скаутського руху;
проведення змагань з кіберспорту, таборів з вивчення
робототехніки, схемотехніки, комп’ютерної графіки, дизайну роботів тощо
мають несистемний характер;
епізодичний характер організації та проведення форумів,
фестивалів спрямованих на презентацію досягнень у цій сфері та обмін
найкращими напрацюваннями та практиками;
низький рівень роботи з інноваційними ідеями молоді, відсутність в
області комплексного креативного середовища, в якому винахідники втілюють
свої ідеї та розробки, набувають теоретичних знань та практичних навичок у
сфері створення інноваційних технологічних стартапів та знаходять інвесторів
для фінансування свої ідей.
Прийняття програми необхідно задля акумулювання зусиль усіх суб’єктів
регіонального інноваційного розвитку і спрямування їх на підтримку науковотехнічної творчості молоді Вінниччини, розвиток її навичок та здібностей,
реалізації креативних та інноваційних ідей задля розвитку науково-технічного
потенціалу області.
Мета Програми
Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного
скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді, підтримка креативних
ідей та перетворення їх в інноваційні продукти та послуги, залучення
інвестицій в інноваційну діяльність.
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи
виконання програми
Вибір шляхів і засобів розв’язання зазначених проблем зумовлюється
специфічністю сфери інноваційної діяльності та науково-тонічної творчості,
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наявністю у молодих людей величезного потенціалу у цій сфері та відсутністю
системного підходу до використання цього потенціалу для розвитку області,
динамічністю розвитку сфери та кон’юнтурою ринку праці, оскільки
інформаційні
технології
висувають
нові
вимоги
до
підготовки
висококваліфікованих фахівців.
Враховуючи зазначені вище особливості, вирішення проблем у цій сфері
повинно здійснюватися за безпосередньої участі у цьому процесі молодих
людей шляхом надання їм можливостей для втілення своїх інноваційних ідеї,
відвідування клубів, секцій, гуртків з робототехніки, підтримки осередків
молодіжного технічного скаутського руху.
Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням
економічної ситуації в країні, насамперед, обмеженістю фінансування з
обласного бюджету і необхідністю залучення позабюджетних коштів.
Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення
системного та комплексного підходу із налагодженням конструктивної
взаємодії між усіма зацікавленими інституціями та залученням додаткових
людських та матеріальних ресурсів.
Реалізація Програми передбачається на 2021 - 2025 роки.
Завдання програми та результативні показники
налагодження системної співпраці та взаємодії між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами та
інститутами громадянського суспільства задля підтримки науково-технічної
творчості молоді та інноваційного розвитку області;
напрацювання та застосування на практиці нових методик гурткової
роботи з вивчення 8ТЕМ-спеціальностей та робототехніки;
сприяння розвитку необхідної інфраструктури для розвитку та
популяризації молодіжного технічного скаутського руху;
розвиток у молоді креативного мислення, пам’яті, уваги,
формування та розвиток наукового світогляду, стійкої мотивації до навчання,
здатності працювати з різними джерелами інформації;
створення платформи для презентації напрацювань, обміну
досвідом між молодими винахідниками, розробниками, науковцями та
потенційними інвесторами.
Напрями діяльності і заходи Програми:
сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації для
керівників гуртків, напрацювання та впровадження новітніх методик з вивчення
технічних спеціальностей;
створення умов для роботи гуртків пілотування дронів, безпілотних
літальних апаратів (БПЛА), роботів, кіберспорту, спортивного програмування,
організації та проведення літніх таборів з денним перебуванням з вивченням
8ТЕМ-спеціальностей, робототехніки, схемотехніки, комп’ютерної графіки,
дизайну роботів;
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забезпеченім розвитку матеріально-технічної бази для підтримки
молодіжного технічного скаутського руху ІТ-БСОиТЗ
забезпечення участі представників області у всеукраїнських та
міжнародних заходах;
створення умов для реалізації креативних та інноваційних ідей
молоді шляхом залучення бізнес-структур та потенційних інвесторів;
здійснення моніторингу та оцінки ефективності заходів Програми,
що реалізуються на обласному та місцевих рівнях.
Заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.
Система управління та контролю за ходом виконання програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
розробити та запровадити ефективні методи, форми та механізми
взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
бізнес-структурами та інститутами громадянського суспільства задля
підтримки науково-технічної творчості молоді та інноваційного розвитку
області;
удосконалити існуючі та запровадити нові методики гурткової
роботи з вивчення 8ТЕМ-спеціальностей та робототехніки;
розвинути існуючу мережу осередків молодіжного технічного
скаутського руху;
сформувати у молоді здатність самостійно ставити цілі, визначати
шляхи їх реалізації, контролювати та оцінювати свої досягнення, ініціювати і
створювати власні розробки та презентувати їх потенційним інвесторам;
створити сприятливі умови для обміну досвідом та найкращими
практиками у сфері розробки інноваційних продуктів та здійснення досліджень,
які мають практичне застосування, а також для залучення бізнес-структур до
реалізації Програми.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюєтьсяґза рахунок коштів обласного, інших
місцевих бюджетів та інших передбачених законодавством джерел.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
становить 13 555,0 тис. грн, з них коштів обласного бюджету - 9 940,0 тис. грн.
Заступник голови обласної Ради

Заступник директора Департаменту

М.КРЕМЕНЮК

Додаток 1.2
до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989
Додаток 2
до Обласної цільової соціальної програми
підтримки молодіжного технічного скаутського
руху І Т - З С О їт на 2021-2025 роки

Загальна характеристика до Обласної цільової соціальної програми підтримки
молодіжного технічного скаутського руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки
Ініціатор розроблення програми:

Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

2

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

Указ Президента України від ЗО вересня 2010 року
№ 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення
та підтримки обдарованих і талановитих дітей та
молоді»; Указ Президента України від 03 вересня 2020
року № 371 «Про заходи щодо створення сприятливих
умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні»; Закон
України «Про національну програму інформатизації»

3

Розробник програми

Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

4

Співрозробники програми

Департаменти та управління облдержадміністрації,
Департамент інформаційних технологій Вінницької
міської ради, молодіжні громадські організації

5

Відповідальний виконавець
програми

Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

6

Учасники програми

Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації;
Департаменти та управління облдержадміністрації;
райдержадміністрації, міські ради міст обласного
значення;
Вінницький національний технічний університет;
громадські організації

7

Терміни реалізації програми

2021-2025 роки

1

8

9
9.1

10

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього

Обласний, інші місцеві бюджети

13555,0 тис. грн.

в тому числі бюджетних коштів

10670,0 тис. грн.

- з них коштів обласного
бюджету

9940,0 тиу^рн.

Основні джерела фінансування
програми

Обласний , ініпі місцеві бюджети

Заступник голови обласної Ради
Заступник директора Департаменту

Туі!к ^ м е н ю к
О. МЕЛЬНИК

Додаток 1.3
до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989
Додаток З
до Обласної цільової соціальної програми
підтримки молодіжного технічного скаутського
руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки

Ресурсне забезпечення
Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного технічного скаутського руху
ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в
тому числі:
обласний бюджет
Інші місцеві бюджети
кошти небюджетних джерел

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Всього витрат на
виконання Програми

2535,0

2575,0

2665,0

2815,0

2965,0

13555,0

1 910,0
120,0
505,0

1 904,0
130,0
541,0

1 94$, 0
146,0 1

2 042,0
160,0
613,0

2 136,0
180,0
649,0

9 940,0
730.0
2885,0

577,0/

М.КРЕМЕНЮК

Заступник голови обласної Ради

О. МЕЛЬНИК

Додаток 1.4
до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989
Додаток 4
до Обласної цільової соціальної програми
підтримки молодіжного технічного скаутського
руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки

Напрями діяльності та заходи Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного технічного
скаутського руху ІТ-8СОІЛГ8 на 2021-2025 роки
№

Назва напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)

Виконавці
Джерела
Термін
Орієнтовні обсяги фінансування
фінансуванн (тис. грн)
виконання
я
заходу
у тому числі за роками
І. Співпраця влади, громади та бізнесу у напрямі розвитку науково-технічного потенціалу молоді
1.1. Налагодження
2021-2025 рр. Департаменти
2021 р.
Проведення круглих
Обласний
20,0
столів, конференцій,
22,0
2022 р.
співпраці органів
Щорічно
облдержадміністрації: бюджет
нарад, воркшопів, тощо у
24,0
2023 р.
державної влади та
соціальної та
сфері програмування,
26,0
2024 р.
органів місцевого
молодіжної політики,
освіти і науки,
28,0
2025 р.
самоврядування, бізнес- робототехніки, вивчення
структур та
ІТ спеціальностей
міжнародного
громадських об'єднань
співробітництва та
в напрямі розвитку
регіонального
За потреби, в 2021 р.
молодіжного технічного
розвитку,
2022 р.
Департамент
Інші місцеві
межах
скаутського руху
інформаційних
бюджети
передбачених 2023 р.
коштів в
2024 р.
технологій Вінницької
2025 р.
міської ради,
місцевих
Вінницький
бюджетах
національний
технічний
університет,
інститути
^громадянського
/ суспільства (за
Заступник директора Департаменту
/Щ Ц)
О.МЕЛЬНИК
Перелік заходів
програми

Очікуваний
результат

Формування
експертної спільноти
для подальшого
напрацювання
науковометодологічної бази

1.2.

1.3.

Сприяння проведенню
заходів з підвищення
кваліфікації,
залученню
громадських
організацій та
ініціатив,
використання їх досвіду
для розробки наукових
посібників,
рекомендацій тощо
з вивчення технічних
спеціальностей

Проведення обласних
(районних)
семінарів для керівників
гуртків, секцій, що
працюють у сфері
робототехніки,
програмування, вивчення
ІТ спеціальностей

2021-2025 рр.
Щорічно

Сприяння здійсненню
заходів щодо
впровадження новітніх
методик з вивчення
технічних
спеціальностей

Організація та проведення
відкритого обласного
фестивалю майстер-класів
з методик вивчення ІТ
спеціальностей

2021-2025 рр.
Щорічно

згодою), бізнесструктури (за згодою)
Департаменти
облдержадміністрації:
соціальної та
молодіжної політики,
освіти і науки,
міжнародного
співробітництва та
регіонального
розвитку,
Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
національний
технічний
університет,
громадські організації
(за згодою), бізнесструктури (за згодою)
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
національний
технічний університет

40,0
42,0
44,0
46,0
48,0

Інші місцеві
бюджети

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

Обласний
бюджет

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00

2021 р.
2022 р.
2022 р.
2024 р.
2025 р.

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2022 р.
2024 р.
2025 р.

20,0
22,0
24.0
26.0
28,0

2021 р.
2022 р.
2022 р.
2024 р.
2025 р.

Інші місцеві
бюджети

Небюджетні
джерела

/ її
Заступник директора Департаменту

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Обласний
бюджет

О. МЕЛЬНИК

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Напрацювання нових
методик гурткової
роботи з вивчення ІТ
спеціальностей,
робототехніки та
технічних навичок і
вмінь

Поширення найбільш
успішних методик
серед вчителів
гуртків та курсів у
Вінницькій області

2.1.

2.2.

Забезпечення
організації літніх
таборів з денним
перебуванням з
вивченням ІТ,
робототехніки,
схемотехніки,
комп’ютерної графіки,
дизайну роботів тощо
Створення умов для
роботи гуртків
пілотування дронів,
безпілотних літальних
апаратів (БПЛА),
роботів, кіберспорту,
спортивного
програмування

II. Розвиток інфраструктури для підтримки молодіжного технічного скаутського руху
Організація та проведення 2021-2025 pp. Вінницький
Небюджетні
100,00
Червеньнаціональний
джерела
100,00
літніх денних таборів «ІТSCOUTS» при
серпень
технічний університет
100,00
100,00
Вінницькому
100,00
національному технічному
університеті

Створення обласної
тренувальної бази з
кіберспорту

Створення та забезпечення
роботи секцій спортивного
програмування

Організація та проведення
міжгурткових IT-SCOUTS
змаганнь з hard and soft

2022 p.

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний університет

2021-2025 pp.
Щорічно

2021-2025 pp.
Щорічно

Заступник директора Департаменту

Забезпечено
змістовний
відпочинок на час
літніх канікул для
дітей міста Вінниці.

Можливість
тренуватись на
сучасному обладнанні
і підвищувати
технічний рівень

Обласний
бюджет

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Небюджетні
джерела

20,0
22,0
24.0
26.0
28,0
За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.

Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний університет

бюджет
Вінницької
ОТГ

Небюджетні
джерела

Спонсорська
участь

Департамент
соціальної та
молодженої політики

Обласний
бюджет

30,00
35,00
40,00

О.МЕЛЬНИК

/

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Розвиток спортивного
програмування та
розвиток
алгоритмістики.
Підтримка здібних
молодих математиків
та програмістів

Посилення уваги до
роботи гуртків що
забезпечують

облдержадміністрації,
Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
національний
технічний університет

Інші місцеві
бюджети

Небюджетні
джерела

2.3.

Забезпечення розвитку
матеріально-технічної
бази для підтримки
молодіжного технічного
скаутського руху ІТ8СОиТ8

і.

Підтримка осередків
молодіжного технічного
скаутського руху в ОТГ

Підтримка ИІчГО центру на
базі Квадрат та ВНТУ

Заступник директора Департаменту

2021-2025 рр.
Щорічно

2021-2025 рр.
Щорічно

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний університет

Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний
університет, КЗ
Вінницький обласний

Обласний
бюджет

Небюджетні
джерела

Обласний
бюджет

Інші місцеві
бюджети

О. МЕЛЬНИК

45.00
50.00

2024 р.
2025 р.

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

10.0
12,0
14.0
16.0
18,0
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
240,0и
230,00
220,00
210,00
200,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

вивчення ІТ
спеціальностей та
сучасних технічних
навичок.

Розвиток мережі
осередків технічного
скаутського руху.

Створенім та
забезпечення роботи
дослідницької
лабораторії для
роботи молодих
дослідників в сфері ІТ

молодіжний центр
«Квадрат»
15.0
17.0
19.0
21.0
23,0
Коштів не потребує

Небюджетні
джерела

2.4.

Створення передумов
для забезпечення
цифровізації соціально
вразливих верст
населення

Сертифікація КО
«Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування установ
соціального захисту
населення» про
запровадження методики
щодо навчання базовим
навичкам користування
ПК
Організація та проведення
на базі КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування установ
соціального захисту
населення» курсів, гуртків,
секцій, тренінгів, семінарів
тощо для навчання
базовим навичкам
користування ПК та
електронними сервісами
держави
Створення, наповнення,
адміністрування Єдиного
інформаційного порталу
соціальної та молодіжної
сфери Вінницької області
на базі КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування установ
соціального захисту
населення»

Заступник директора Департаменту

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
Зниження відсотку
цифрового розриву
серед соціально
вразливих верств
населення області

2021-2022 рр.

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування
установ соціального
захисту населення»

2021-2025 рр.
Щорічно

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування
установ соціального
захисту населення»

Обласний
бюджет

140,0
130,0
120,0
110,0
100,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021-2025 рр.
Щорічно

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування
установ соціального
захисту населення»

Обласний
бюджет

200,0
100,0
50,0
50,0
50,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

О.МЕЛЬ НИК

3.1.

Забезпечення
проведення заходів з
розвитку та
популяризації
молодіжного технічного
скаутського руху ІТ8СОиТ8

III. Популяризації науково-технічної творчості серед молоді
Організація та проведення 2021-2025 рр. Департамент
Обласний
150,00
Відкритого осіннього
інформаційних
бюджет
Щорічно
160,00
Хакатону з програмованих
технологій Вінницької
170,00
роботів
міської ради,
180,00
190,00
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації, Інші місцеві
Вінницький
бюджети
національний
технічний університет

Небюджетні
джерела

Організація та проведення
перегонів програмованих
керованих рухових роботів

Заступник директора Департаменту

2021-2025 рр.
Щорічно

КЗ Вінницький
обласний молодіжний
центр «Квадрат»,
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний
університет,
Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Інші місцеві
бюджети

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Небюджетні
джерела

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Обласний
бюджет

О. МЕЛЬ НИК

Представлення
кращих український
розробок в
моделюванні та
програмуванні
рухомих роботів і
самопересувних
пристроїв керованих
на базі
математичного ядра.

Створення та
розширення
спільноти
програмістів, які
займаються
програмуванням
рухомих роботів.
Заохочення кращих
учасників та
поширення успішного
досвіду.

Організація та проведення
мобільного «Технічного
квесту» з проведенням
етапів в ОТГ Вінницької
області.

3.2.

Забезпечення розвитку
кіберспорту та
спортивного
програмування

Організація та проведення
Відкритого міського
чемпіонату м. Вінниці з
кіберспорту серед
школярів та студентів

2021-2025 pp.
Щорічно

2021-2025 pp.
Щорічно

КЗ Вінницький
обласний молодіжний
центр «Квадрат»,
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний університет

Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
національний
технічний університет

Обласний
бюджет

120,0
130.0
140.0
150.0
160.0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Інші місцеві
бюджети

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Небюджетні
джерела

10,0
12,0
14.0
16.0
18,0
50,00
60,00
70,00
80,00
100,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

150,0
150,0
150,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.

Інші місцеві
бюджети

Небюджетні
джерела

Організація та проведення
Обласного етапу
міжнародного змагання з
кіберспорту (DOTА,
FORTNITE, CounterStrike, StarCraft, та інші)

Заступник директора Департаменту

2021-2025 pp.
Щорічно

Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічйий університет

Обласний
бюджет

Небюджетні
джерела

О. МЕЛЬНИК

Розповсюдження
технічного
скаутського руху на
ОТГ Вінницької
області.
Популяризація ІТ
навичок серед дітей
та молоді в сільській
місцевості.

Організація та проведення
Міської спартакіади (C++,
Pyton, Assembler) зі
спортивного
програмування

3.3.

4.1.

Забезпечення участі у
Всеукраїнських та
Міжнародних заходах

Сприяння
розвитку науковотехнічного потенціалу
та інноваційного
підприємництва молоді
із залученням бізнесструктур та
потенційних інвесторів

Участь команд і
розробників з Вінницької
області у Всеукраїнських
та Міжнародних
конкурсах, хакатонах,
змаганнях, виставках,
олімпіадах тощо

2021-2025 pp.
Щорічно

2021-2025 pp.
Щорічно

Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
національний
технічний університет

Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Департамент
соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Вінницький
національний
технічний університет

IV. Створення умов для реалізації креативних та
Започаткування
2021-2025 pp. Департаменти
облдержадміністрації:
проведення Обласного
Щорічно
соціальної та
наукового конкурсу
Вінниччини
молодіжної політики,
освіти і науки,
міжнародного
співробітництва та
регіонального
розвитку,
Департамент
інформаційних
технологам Вінницької
місько)$>ади,

Заступник директора Департаменту

150.0
150.0
70.00
70.00
70.00
80.00
80,00

2024 р.
2025 р
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Небюджетні
джерела

Спонсорська
участь

Обласний
бюджет

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.
2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Небюджетні
джерела

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Інші місцеві
бюджети

інноваційних ідей молоді
Обласний
100,0
бюджет
120,0
140,0
160,0
180,0

Небюджетні
джерела

О.МЕЛЬНИК

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Популяризація
програмування, як
виду
інтелектуального
спорту серед молоді
Вінниччини.

Здобуття досвіду
участі, обмін та
вивчення новинок в
ІТ. Мотивація до
вдосконалення і
нових розробок.
Підняття
престижності області
серед інших областей
України

Здійснення молодими
науковцями,
винахідниками,
розробниками
досліджень, які мають
практичне
застосування

Створення інноваційної
екосистеми шляхом
започаткувати
проведення стартап шкіл,
фестивалів інноваційних
проектів, бізнесінкубаторів тощо

Л
5.1.

Забезпечення
здійснення оцінки
ефективності заходів,
що реалізуються на
обласному та місцевих
рівнях

Організація і проведення
опитувань, соціологічних
та інших досліджень щодо
результатів виконання
Програми

Вінницький
національний
технічний
університет,
громадські організації
(за згодою), бізнесструктури (за згодою)
2021-2025 рр. Департаменти
Обласний
облдержадміністрації: бюджет
Щорічно
соціальної та
молодіжної політики,
освіти і науки,
міжнародного
співробітництва та
Інші місцеві
регіонального
бюджети
розвитку,
Департамент
інформаційних
технологій Вінницької
міської ради,
Вінницький
Небюджетні
національний
джерела
технічний
університет,
громадські організації
(за згодою), бізнесструктурк (за згодою)
V. Моніторинг результатів виконання Програми
Обласний
2021-2025 рр. Департамент
бюджет
соціальної та
Щорічно
молодіжної політики
облдержадміністрації,
КО «Інформаційноаналітичний центр 3
обслуговування
установ соціального
захдеї^а&елення»

Заступник голови обласної Ради
Заступник директора Департаменту

300,0
350,0
400,0
450,0
500,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

За потреби, в
межах
передбачених
коштів в
місцевих
бюджетах

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

50.0
60.0
70.0
80.0
90,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

2021 р.
2022 р.
2023 р.
2024 р.
2025 р.

Своєчасний та
якісний моніторинг
ефективності
проведених заходів,
визначення цінностей
та потреб молоді
Вінницької області

М.КРЕМЕНКЖ
О. МЕЛЬНИК

Додаток 1.5
до рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989
Додаток 5
до Обласної цільової соціальної програми
підтримки молодіжного технічного скаутського
руху ІТ-8СОиТ8 на 2021-2025 роки

Результативні показники Обласної цільової соціальної програми підтримки молодіжного
технічного скаутського руху ІТ-8СОІЛГ8 на 2021-2025 роки

№

Назва показника

Одиниця
виміру

Вихідні
дані на
початок
дії
Програми

І. Показники продукту Програми
1. Кількість запланованих заходів: конкурсів, хакатонів, змагань, виставок,
4
заходів
олімпіад, тренінгів, семінарів, таборів, гуртків.
2. Кількість учасників запланованих заходів
230
осіб
II. Показники ефективності Програми
3. Середні витрати на один захід
тис. гр н ^
4. Середні витрати на одного учасника
гри/
/
Ш. Показники якостуїірограми
0%
5. Динаміка збільшення кількості учасників до попереднього періоду
//о
/

Заступник голови обласної Ради

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього за
період дії
програм
и (або до
кінця дії
програм
_
и)

67

75

83

96

98

419

4350

4750

5150

5720

5840

37,8
582

34,3
542

32,1
517

29,3
492

30,2
507

1791%

9%

8%

11%

2%

25810
32,3
525

М.КРЕМЕНЮК

О. МЕЛЬНИК

Додаток 2
до рішення 46 сесії обласної Ради
7 скликання від 29 жовтня 2020 року № 989

Про внесення змін до обласної Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021роки», затвердженої рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів
та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Внести до обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на
період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2016 року № 233 (далі - Програма), такі зміни:
1.1 Слова «Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації» замінити
«Департамент охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації» у відповідному
відмінку по всьому тексту та додатках.
1.2 У пунктах 9-9.1 Загальної характеристики Програми та в розділі «Ресурсне
забезпечення обласної Програми цифри: «432179,25», «148438,71» замінити,
відповідно, цифрами «436246,95», «152506,41» (додатки 2.1-2.2).
1.3 Розділ «Витрати на виконання Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 роки» викласти у новій редакції (додаток 2.3).
2. Внести до Додатку 1 Програми «Напрями діяльності та заходи Обласної
програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки» такі
зміни:
2.1 підпункт 2.3 пункту 2 «Удосконалення методів діагностики злоякісних
пухлин» та підпункт 3.1 пункту 3 «Покращення надання високоспеціалізованої
медичної допомоги онкологічним хворим» Програми викласти у новій редакції згідно
з додатком 2.4 до цього рішення.
3. Додаток 4 Програми «Прогнозована потреба в радіофармпрепаратах та
витратних матеріалів для цитологічного дослідження в межах комунального
некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр онкології
Вінницької обласної Ради» викласти у новій редакції згідно з додатком 2.5 до цього
рішення.
4. Додаток 3 Програми «Прогнозована потреба лікувальної апаратури для
комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр
онкології Вінницької обласної Ради» викласти у новій редакції згідно з додатком 2.6
до цього рішення.
5. Показники продукту до обласної Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 роки» викласти у новій редакції згідно з
додатком 2.7 до цього рішення.

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

Ольга ЗАДОРОЖНА

6. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету та інших джерел,
незаборонених чинним законодавством в межах фінансових ресурсів, затверджених
на відповідний бюджетний рік.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної
Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення
(Хребтій Я.В.) і з питань бюджету, фінансі а обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Заступник голови обласної

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.1 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін до розділу «Загальна характеристика обласної Програми
«Боротьба з онкологічними захворюваннями
на період 2017-2021 роки»
1

Ініціатор розроблення
Програми

2

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

3

Розробник Програми

Департамент охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації

5

Відповідальний виконавець
Програми

Департамент охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації

Учасники Програми

Департамент міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації
Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст
обласного значення

7

Терміни реалізації Програми

2017-2021 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

- Обласний
- Бюджети міст та районів області

9

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

436246,95

.6

9.1

В тому числі
-

10

Департамент охорони здоров’я та реабілітації
облдержадміністрації

державного фонду
регіонального розвитку
державного бюджету
обласного бюджету
інших місцевих
бюджетів

Основні джерела фінансування
Програми

188187,44 тис грн.
95000,0 тис грн.
152506,41 тис грн
553,1 тис грн

Обласний бюджет,
Інші місцеві бюджети,
Інші джерела фінансування, незаборонені чинним
законодав ї т в о м

Заступник голови обласної Ради
Директор Департаменту охорони здоров’я та
реаб ілітації облдержадм іністрації

М.КРЕМЕНЮК
Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.2 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін до розділу «Ресурсне забезпечення обласної Програми
«Боротьба з онкологічними захворюваннями
на період 2017-2021 роки»
Прогнозний обсяг коштів, які
пропонується
залучити на виконання Програми
1

Всього витрат на виконання
Програми тис. грн.
2

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

436246,95

Державний фонд регіонального
розвитку

188187,44

Державний бюджет

95000,0
152506,41

Обласний бюджет
Інші місцеві бюджети

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

І

1

553,1

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.3 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін до розділу «Витрати на виконання обласної Програми «Боротьба
з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки»
Прогнозний обсяг
коштів,
які пропонується
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Державний фонд
регіонального
розвитку

Державний
бюджет
Обласний бюджет
Інші місцеві
бюджети

Прогнозні витрати на виконання Прог рами тис грн.
Всього
2017-2021
роки

2017

2018

2019

2020

2021

436246,95

57092,28

197229,42

55583,14

88432,61

37909,5

188187,44

869,94

144367,08

21600,0

21350,42

0

95000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

25000,0

152506,41

46222,34

37323,24

13969,14

42082,19

12909,5

553,1

0,0

14,0

0

0

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

Ч 539,1

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.4 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін та доповнень до додатка 1 «Напрями діяльності та заходи обласної Програми «Боротьба з
онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки»
Перелік заходів
Програми

1

Виконавець
Термін
виконання
заходу
заходу
2

2.3 Забезпечення
2017-2021
радіофармпрепарат
ами та витратними
матеріалами для
цитологічного
дослідження
Комунального
некомерційного
підприємства
«Подільський
регіональний центр
онкології
Вінницької
обласної Ради»

3

Джерела
фінансу
вання

Фінансування
(тис. гри.)
20172021р.р.
5

2017

2018

2019

Очікувані
результати
2020

4
7
6
8
9
2. Удосконалення методів діагностики злоякісних пухлин

Департамент
охорони
здоров’я та
реабілітації
облдержадмі
ністрації

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

2021
10

11

Покращення
діагностики
захворювань
дозволить охопити
радіонуклідним
обстеженням
пацієнтів:
2017-7726
2018 -7730
2019 -7730
2020 - 7730
2021 -5000

Всього

3029.2

557.3

557.3

557.3

557.3

800,0

Обласний
бюджет

3029.2

557.3

557.3

557.3

557.3

800,0

Ольга ЗАДОРОЖНА

3.1 Придбання
сучасної
лікувальної
апаратури для
спеціального
лікування
онкохворих в
межах
комунального
некомерційного
підприємства
«Подільський
регіональний
центр онкології
Вінницької
обласної Ради»
згідно із
потребами

3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим
214234,7
1500,0
161359,46
51375,31
0
0
2017Департамен Всього
2021
т охорони
здоров’я та Державний 165350,422
0
144000,0
0
21350,422
0
реабілітації фонд
облдержад
регіонально
міністрації
го розвитку
Обласний
бюджет

48884,348

1500,0

17359,460

30024,888

0

/
/
_________ / _

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

0

Модернізація
апаратури для
проведення
радіологічного
лікування
дозволить
охопити
лікуванням на
лінійному
прискорювачі
400 пацієнтів на
рік.

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.5 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін та доповнень до додатка 4 Програми «Прогнозована потреба в радіофармпрепаратах та
витратних матеріалів для рідинної цитології в межах комунального некомерційного підприємства
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»
Орієнтовний
обсяг
фінансування,
(тис. грн.)
5

2017
6

7

8

9

10

2272,0

2272,0

443,0

443,0

443,0

443,0

500,0

Витратні
матеріали для
проведення
цитологічного
дослідження

757,2

757,2

114,3

114,3

114,3

114,3

300,0

Всього

3029,2

30^9,2 /

557,3

557,3

557,3

557,3

800,0

Найменування

№
з/п
1
1

2

2
Радіофармпрепарати

Джерела
фінансування
Обласний Місцевий
бюджет
бюджет
4
3

/

У тому числі по рокам (тис грн.)
2018

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

2019

2020

2021

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток 2.6 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін та доповнень до додатка 3 Програми «Прогнозована потреба
діагностичної апаратури для комунального некомерційного підприємства «Подільський регіональний центр
онкології Вінницької обласної Ради»

СЭ
о

<о

ол

оІГ>

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

О

о

о

Ольга ЗАДОРОЖНА

14

16

17

18

обласний

державний

2020

обласний

державний
15

19

обласний

13

2019

обласний

державний
12

державний

11

2021

10

1359,46

О

оО
СП

9

2018

Шт.

8

1359,46

5

7

обласний

Наркознодихальнии апарат
для дорослих
"Бриз"

У тому числі по роках (тис. грн.)

2017

Шт.

6

1359,46

1

5

Державний
фонд регіо
нального
розвитку

Орієнтовний
обсяг фінансу
вання, тис.
грн.

Обласний
бюджет

Лапароскопічна
стойка ОІішриБ

4

Джерела
фінансування

1359,46

3

Сума
тис.грн.

1359,46

Одиниці виміру

2

1

Орієнтовна
вартість за
одиницю
станом на
2016 р., тис.
грн.

1359,46

Кількість

Найменування заходу

20

21

22

1237,0

137,4

20113,422

29887,488

21350,422

30024,888

214234,77

1374,4

1374,4

48884,348

50000,91

137,40
29887,488

Оч

51375,31

1237,00

5
о"
оо
осо

20113,422

Шт.

165350,422

1

1374,40

М едичний

50000,91

Шт.

214234,77

7

196,3

Зварювальний
комплекс ЕК-300
М-1

Л1Н1ИНИИ

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

17359,46

144000,0

о
оо
1шГ"<

161359,46

Всього

о"
оо
о

1500,0

прискорювач з
комплектуючими
для дистанційного
гамматерапевтичного
апарату

о

о

о

о
о

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

о
о

о
о

Додаток 2.7 до рішення 46 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 29 жовтня 2020 року № 989

Внесення змін та доповнень до розділу «Показники продукту обласної Програми «Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017- 2021 роки»
№

Н азва п о казн и к а

з/п

1

2

О д. вим іру

В ихідні дані на
п о чато к дії
П рограм и

2017 р ік

2018 р ік

2019 рік

2020рік

2021рік

3

4

5

6

7

8

9

В сього за період
д ії П р о гр ам и (або
до к ін ц я д ії
П р о гр ам и )
10

II. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень
Показники продукту Програми

І
Обстеження
радіофармпрепаратами
Комунального
некомерційного
підприємства
«Подільський
регіональний центр
онкології Вінницької
обласної Ради»

Обстеження

7500

7726

Покращення
діагностики
захворювань

Обстеження

7500

7726

II

7730

7730

7730

5000

35916

7730

7730

5000

35916

71,0

73,0

75,0

75,0

Показники ефективності

III

7730

Показники якості
Покращення
своєчасної діагностики
злоякісних
новоутворень дасть
можливість більше

%

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

65,0

67,0

69,0

Ольга ЗАДОРОЖНА

охопити спеціальним
лікуванням
онкохворих

III. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим
І

Показники продукту Програми
Придбання лінійного
прискорювача для
КНП «Подільський
регіональний центр
онкології Вінницької
обласної Ради»

Шт.

Охоплення
променевим
лікуванням
онкохворих

Пац.

Відсутня
апаратура

1

II

1

Показники ефективності
200

III

400

600

10,0

10,0

Показники якості
Збільшення частки
пацієнтів, які
отримують лікування
на лінійному
прискорювачі

%

І

п

Заступник голови обласної Ради

Директор Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації

М.КРЕМЕНЮК

Ольга ЗАДОРОЖНА

Додаток З
до рішення 46 сесії обласної Ради
7 скликання від 29 жовтня 2020 року
№ 989

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міжнародного та
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 - 2027 роки,
затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання
від 24 вересня 2020 року № 978
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії обласної з
питань бюджету, фінансів та обласних програм обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Додатки 1, 2, 3 Програми розвитку міжнародного та транскордонного
співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням
45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978 (далі Програма) затвердити в новій редакції, що додаються (додатки 3.1-3.3).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального
співробітництва (Крученюк О.В.) та постійну комісію обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Заступник голови облі

М.КРЕМЕНЮК

Додаток 3.1
до рішення 46 сесії обласної Ради
7 скликання від 29 жовтня 2020
року № 989

Зміни та доповнення до додатка 1 «Загальна характеристика Програми
розвитку міжнародного співробітництва Вінницької області
на 2021- 2027 роки»
1

Ініціатор розроблення
Програми

2

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

3

4
5

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми

6

Учасники Програми

7
8

Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
(для довгострокових
програм)
9
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у
виконанні програми
10
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього
В тому числі:
10.1 коштів обласного бюджету
Заступник голови обласної Ради

Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації

Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації
-

Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації
Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації
Вінницька обласна Рада
2021-2027 роки
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
роки
Обласний бюджет

11115 тис грн.

11 /15/тисгрн
/
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Додаток 3.2
до рішення 46 сесії обласної Ради 7
скликання від 29 жовтня 2020 року № 989

Зміни та доповнення до додатка 2 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку міжнародного та транскордонного
співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки»

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

2027 рік

2

3

4

5

6

7

8

Всього витрат на
виконання
Програми
тис грн.
9

1275

1370

1495

1595

1710

1805

1865

11 115

Термін виконання Е[рограми

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

1

Обсяг ресурсів всього, в тому
числі:
державний бюджет
обласний бюджет
кошти небюджетних джерел
Заступник голови обласної Ради

-

-

/ 1595

-

-

•

1275
-

1370

149^

-

-

/

1710

1805

1865

11 115
-

-

М.КРЕМЕНЮК

О

Додаток 3.3
до рішення 46 сесії обласної Ради 7
скликання від 29 жовтня 2020 року № 989

Зміни та доповнення до додатка 4 «Заходи Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва
Вінницької області на 2021-2027 роки»
№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Розвиток
міжрегіональної
співпраці

Перелік заходів
Програми
1. Здійснення заходів з
поглиблення співпраці з
регіонами країн світу
(Республік Польща,
Білорусь, Молдова,
Чеської Республіки,
Румунії, Китайської
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__________
2.Проведення взаємних
робочих візитів з метою
налагодження співпраці
або укладання угод
(протоколів) про
співробітництво, зокрема
налагодження і
поглиблення
різностороннього_______

Термін
виконання
заходу

Протягом
2021-2027
років

Виконавці

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації

Джерела
фінансува
ння

250

Протягом
2021-2027
років

270

290

310

330

350

100

100

120

120

130

130

140

100

100

120

120

140

140

140

35

35

40

Обласний
бюджет

ЗО

ЗО

40

Очікувані
результати

370

Обласний
бюджет

Вінницька
обласна Рада

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис.гривень
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
рік
рік
рік
рік
рік
Р-ІУ_ рік

40

Встановлення
прямих ділових
контактів,
розвиток
двостороннього
соціальноекономічного та
культурного
співробітництва

Вінницька
обласна Рада

співробітництва
Вінниччини із країнами
світу
1. Організаційне
забезпечення візитів
Надзвичайних та
Повноважних Послів,
представників
дипломатичного корпусу
та міжнародних
організацій у Вінницьку
область

2.

Формування
позитивного іміджу та
популяризація
Вінницької області на
міжнародному рівні

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

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

Протягом
2021-2027
років

Протягом
2021-2027
років

Протягом
2021-2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації
Вінницька
обласна Рада
Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації
Вінницька
обласна Рада
Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації

3.

1. Організація та
проведення конференцій,
круглих столів, семінарів з
тематики європейської та

Протягом
2021-2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального

120

120

15

20

20

130

130

140

140

Обласний
бюджет

150

170

15

20

170

25

180

25

180

ЗО

ЗО

200

200

зо

ЗО

Обласний
бюджет
20

25

25

80

100

100

120

120

140

15

15

15

15

15

15

15

150

160

170

180

200

210

220

80

Створення та
підтримка
позитивного
іміджу
Вінницької
області,
розвиток
економічного
співробіт
ництва,
поширення
інформації про
інвестиційний,
соціальноекономічний та
культурний
потенціал
області

Протягом
2021-2027
років

Вінницька
обласна Рада

Реалізація державної
політики щодо
інтеграційних
процесів в Україні

100

Обласний
бюджет

Підвищення
рівня
поінформо
ваності

розвитку
обласної
державної
адміністрації

євроатлантичної інтеграції,
зокрема організація заходів
з відзначення Дня Європи
на Вінниччині

20

20

25

ЗО

30

40

40

Вінницька
обласна Рада

4.

5.

Розвиток
зовнішньоекономічної
та грантової
діяльності

Розвиток
транскордонного
співробітництва

1. 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

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

Протягом
2021-2027
років

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації

70

Протягом
2021-2027
рокш

Вінницька
обласна Рада

80

90

90

100

20

25

120

120

100

Обласний
бюджет

Вінницька
обласна Рада

Департамент
міжнародного
співробітництва
та регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації

80

10

15

15

100

100

100

20

120

25

громадян про
стан та
перспективи
реалізації євроінтеграційного
курсу України

Диверсифікація
зовнішньої
торгівлі,
нарощення
обсягів
експорту.
Збільшення
обсягів
залученої
міжнародної
технічної
допомоги
та активізація
грантової
діяльності

120

Активізація
транскордонного
співробітництва

Обласний
бюджет

10

10

20

20

25

25

25

'ЗЬг

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
Вінницька
обласна Рада

РАЗОМ:
ВСЬОГО:

Заступник голови обласної Ради

50

50

60

60

70

70

70

Обласний
бюджет

10

10

15

15

20

20

20

1275

1370

1495

1595

1710

1805

1865

11 115 тис грн
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