
ЗВІТ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ВЯЧЕСЛАВА СОКОЛОВОГО  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЗА ЛИСТОПАД 2020 РОКУ – 

ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 



Вячеслав 

Соколовий 
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Пріоритети діяльності 

голови обласної Ради                      

у 2021 році 
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ВІННИЧЧИНА  - СИЛЬНИЙ РЕГІОН СИЛЬНИХ ГРОМАД 

Створення умов для залучення інвестицій та економічного розвитку громад 

Розвиток і підтримка дорожньої інфраструктури 

Конкурс «Комфортні громади»  

Чиста Вінниччина – програма «Питна вода», програми екологічного фонду 

Стратегії розвитку громад 2030 

Кожен житель Вінниччини важливий – соціальна підтримка жителів області 

Молодь – кадровий потенціал розвитку громад 

 
  

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ  



       І розділ  

 

 
 

                  Сесійна 

         діяльність 
  

ЗВІТ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

В. Соколового про діяльність за 

листопад 2020 року – грудень 

2021 року 
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 - урочисте засідання Вінницької 

обласної Ради 8 скликання з нагоди 

30-ї річниці Незалежності України. 

За звітний період 

відбулось:  

14  
- пленарних засідань сесій обласної 

Ради 8 скликання; 

Прийнято: 285 рішень обласної Ради 

 
1.1  

СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

1  
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Структура прийнятих рішень 

Питання бюджету 

Обласні програми 

Звіти про виконання обласних 
програм 

Питання комунальної власності 

Питання діяльності обласної Ради 

Питання екології, АПК  
та земельних відносин 

Кадрові питання 

Звернення 

Нагородження  
і відзнаки 

13  

39 

21  

125  

41  

20  

11  

9 

6  

13,7% 

7,4% 

14,4% 

7% 

3,9% 

3,2% 

2,1% 

44% 

4,6% 

 
1.1  

СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
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 Протягом звітного періоду на пленарних 

засіданнях сесій обласної Ради 8 скликання:  

  
звернень  

  
звернень 

  
  

  
  

оголошено:  ухвалено:  прийнято:  

 Інформацію про 

результати розгляду надіслано 

депутатам обласної Ради.   

9 26 3 
протокольних  

доручення 

сесій  

1 
депутатське  

запитання 

 Звернення надіслані до 

Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів 

України та інших центральних 

органів виконавчої влади. 

опрацьовано: 

 
1.1  

СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
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Звернення депутатів обласної Ради 8 скликання  

з питань:  

29% 

17% 

14% 

11% 

29% 

соціального захисту 

охорони здоров’я  

змін до законодавства 

національної безпеки 

розвитку територіальних 

громад 
10 

6 

5 

4 

10 

 
1.1  

СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
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СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.2 

Постійні комісії 

обласної Ради 8 

скликання  

І розділ 
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1 2 3 4 10 7 

Діяльність постійних комісій обласної Ради 8 скликання з питань:  

Всього  
 засідань:  

економіки, фінансів  

та бюджету 

будівництва, комунального  

майна, транспорту та  

розвитку  

інфраструктури 

14 21 28 33 13 9 

правової політики,  

регламенту, депутатської  

діяльності та етики 

охорони здоров’я,  

соціального захисту  

населення та ветеранів 

стратегічного розвитку,  

інвестицій та місцевого  

самоврядування 

освіти, релігії, культури,  

молоді та спорту 

агропромислового розвитку  

та земельних відносин 

82 

питання 

98 

сесійних 

питань 
32 

сесійних 
21 

456 

питань 
сесійних 

21 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

розглянуто 

з них 

53 

питань 

розглянуто 

розглянуто 

з них 
розглянуто 

з них 

41 

з них 

сесійних 

37 

розглянуто 

питань 

з них 
21 

сесійних 

розглянуто 
341 

питання з них 

147 

сесійних 

розглянуто 
175 

питань 
з них 

71 

сесійних 
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СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.1 Постійна комісія обласної Ради з питань економіки, 

фінансів та бюджету 

Голова комісії – ЯКУБОВИЧ Галина 

Анатоліївна  
 

Заступник голови комісії – ЗАБОЛОТНА 

Наталя Михайлівна  
 

Секретар комісії – МЕЛЬНИК Надія Борисівна 

 

Члени комісії: 

 БАБЧУК Олександр Вікторович 

 ПАВЛУНИК Світлана Миколаївна 

 ПИГУЛЯ Віктор Миколайович 

 ТЕСЬМИНЕЦЬКИЙ Василь Петрович 

 ТКАЧУК Геннадій Віталійович 

 ШЕВЧЕНКО Іван Олександрович 

 ШЕВЧЕНКО Олег Анатолійович 

 ШЕВЧУК Олександр Петрович 
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Основні завдання постійної комісії 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Вивчення та попередній розгляд питань про виконання обласного 
бюджету, звітів про виконання обласних програм і бюджету, 
підготовка висновків з цих та інших питань; 

розгляд та затвердження річних фінансових планів 
комунальних підприємств та комунальних некомерційних 
підприємств; заслуховування звітів про їх виконання; 

підготовка та внесення на розгляд сесії обласної Ради 
проєктів рішень з питань з бюджету та фінансів; контроль 
за ходом виконання рішень сесій обласної Ради з питань 
бюджету;  

 проведення аналізу відповідності проєктів рішень обласної 
Ради, проєктів розпоряджень голови обласної Ради вимогам 
Конституції України та чинному законодавству з питань 
бюджету і фінансів; 

співпраця з постійними комісіями Ради, установами, 
закладами, організаціями у вирішенні питань обласного 
бюджету та фінансів;  

контроль за ефективністю управління коштами обласного бюджету, 
законністю та своєчасністю руху коштів обласного бюджету; 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ 

 

  

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Протягом звітного періоду проведено 

33 засідання комісії, на яких було 

розглянуто 341 питання. 

 

91 проєкт рішення опрацьовано,  

погоджено та рекомендовано на 

розгляд  сесії обласної Ради. Це 

становить 27% ухвалених депутатами 

обласної Ради рішень. З них,                 

21 проєкт рішень – з  питань 

бюджетного процесу. 

 

Для розгляду питань, що потребували 

попереднього ознайомлення та 

детального вивчення, члени постійної 

комісії брали активну участь у 

діяльності 7 робочих груп, утворених 

відповідно до розпоряджень голови 

обласної Ради. 
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За звітний період розглянуто та підтримано 19 

обласних програм, які направлені на 

вирішення важливих економічних та 

соціальних питань області. Також в порядку 

контролю розглянуто рішення про хід 

виконання 17 обласних програм. 

            

Постійною комісією розроблено та внесено на 

розгляд сесії обласної Ради Бюджетний 

регламент, який затверджений депутатами 

обласної Ради на черговій  13 сесії обласної 

Ради.  

  

Згідно з Бюджетним регламентом обласної 

Ради забезпечено  систематизацію бюджетного 

процесу, його стадій, визначено основні 

завдання учасників, виконавців та граничні 

терміни проходження кожного етапу. 

 

Прозорість, відкритість та зрозумілість 

бюджетного процесу для кожного громадянина 

– головна перевага прийняття Бюджетного 

регламенту. 

  

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.2 Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 
Голова комісії – КОВАЛЬОВ Андрій 

Євгенійович  
 

Заступник голови комісії – ТЕРЕЩУК  Руслан                  

Васильович  
 

Секретар комісії – ІВАСЮК Ірина Олексіївна  

 

Члени комісії: 

 КОНИК Денис Вікторович 

 МАЗУРЕНКО Денис Анатолійович 

 МАСЛЕННІКОВ Олександр Георгійович 

 ОЛІЙНИК Сергій Олександрович 

 ПОЛІЩУК Андрій Леонідович 

 СТУКАН Олег  Степанович 

 УРДЗІК Віталій Валерійович 

 ФОРМАНЮК Микола Вікторович 

 ЯКУБОВСЬКИЙ Сергій Олександрович 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Серед питань, розглянутих на засіданнях комісії, 

більшість займають питання оренди майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області. За звітній період погоджено та 

рекомендовано до підпису 113 проєктів розпоряджень 

голови обласної Ради щодо передачі майна в оренду. 

Постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку 

інфраструктури (далі – комісія) попередньо розглядає, 

вивчає, проводить аналіз, готує висновки та рекомендації з 

питань, які відносяться до сфер будівництва, житлово-

комунального господарства, розвитку транспорту та іншої 

інфраструктури області, а також з питань здійснення 

Радою правомочностей щодо володіння, користування і 

розпорядження об’єктами права спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 

перебувають в управлінні обласної Ради. 

проведено 28 засідань комісії 

заслухано 456 питання 

погоджено та рекомендовано для розгляду на сесії 
обласної Ради 147 проєктів рішень 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Протягом ІІ-ІІІ кварталу 2021 року в порядку контролю заслухано 

хід виконання заходів 10 програм. 

За звітній період знято з контролю 25 рішень як такі, що виконані.  

За ініціативи комісії було скеровано до Кабінету Міністрів України звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 

скликання щодо вдосконалення мережі громадських пасажирських перевезень. 

Члени постійної комісії брали активну участь у діяльності шести робочих груп, утворених відповідно до 

розпоряджень голови обласної Ради. 

- у сфері будівництва, розвитку  транспорту та іншої інфраструктури  

- у сфері житлово-комунального господарства  

- у сфері комунальної власності  

- у сфері використання  надр та екології 

  

Комісія в межах своїх повноважень здійснює контроль 

 за виконанням 14 обласних програм:  

9 

3 

1 

1 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.3 Постійна комісія обласної Ради з питань правової 

політики, регламенту, депутатської діяльності та етики 

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 
Голова комісії – МІЛІЄНКО Олена Анатоліївна 
 

Заступник голови комісії – КВІТКО Роман 

Іванович   
 

Секретар комісії – ВАКОЛЮК Людмила 

Євгенівна 

 

Члени комісії: 

 ВАСИЛИШЕН Юрій Володимирович 

 ВЕЛЬГАН Валентина Михайлівна 

 ГУЦОЛ Сергій Віталійович 

 ЛЕГЕЗА Олег Вячеславович 

 МАЗУР Геннадій Федорович 

 МЕЛЬНИЧУК Іван Іванович 

 НАРОЖНА Мар’яна Олександрівна 

 ПІДГОРНЯК  Олександр Олександрович 

 ЩЕРБАКІВСЬКА Людмила Михайлівна 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Комісія з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики здійснює аналіз стану, підготовку 

висновків та рекомендацій, розробку та попередній розгляд проєктів рішень, контроль за виконанням рішень Ради з 

питань правової політики, дотримання демократичних принципів, захисту свобод, забезпечення гендерної рівності, 

доступ до публічної інформації, комунікації з населенням і засобами масової інформації, дотримання норм депутатської 

етики і регулювання депутатської діяльності у межах повноважень Ради та компетенції комісії. 
 

За звітний період постійною комісією обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та 

етики  проведено 14 засідань, на яких розглянуто 98  питань, зокрема:  

 сесійних питань– 41; 

 звернень – 15; 

 звернень щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України – 23; 

 ухвалено висновків і рекомендацій – 98 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.4 Постійна комісія обласної Ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів: 

За звітний період проведено 21 засідання 

постійної комісії, під час яких було 

розглянуто 175 питань. 

з них: 

93 проєкта рішення обласної Ради (з них: внесено на 

розгляд сесії обласної Ради – 71); 

42 проєкта розпоряджень; 

18 звернень; 

22 інших питання,  

які віднесені до  

відання комісії.       

 

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

Голова комісії – ГРУБЕЛЯС Ігор Петрович 
 

Заступник голови комісії – ХРЕБТІЙ Ярослав 

Віталійович 
 

Секретар комісії – САНДУЛ Наталя Миколаївна 

 

Члени комісії: 

 ГУМЕНЧУК Ілля Володимирович 

 ДОНЕЦЬ Віталій Григорович 

 КОЛЕСНИК Ірина Миколаївна 

 КОСТЮК Володимир Григорович 

 РАДОГОЩИНА Юлія Володимирівна 

 РОДІНКОВА Вікторія Валеріївна 

 ЦАРЕНКО Олександр Іванович 

 ЯРОВА Галина Григорівна 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Протягом звітного періоду розглянуто та погоджено виконання 

 5 програм                          

«Про хід виконання 

Обласної програми 

«Майбутнє 

Вінниччини в 

збереженні 

здоров`я громадян 

на 2016-2020 роки;   

«Про обласну Програму 

«Розвиток системи 

екстреної медичної 

допомоги Вінницької 

області до 2020 року»; 

«Про виконання рішення 13 сесії 

обласної Ради 7скликання від 20 

грудня 2016 року №226 «Про 

Обласну комплексну програму 

підтримки сім`ї, запобігання 

домашньому насильству, 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків 

та попередження торгівлі 

людьми на період до 2021 року» 

за 2019 – 2021 роки; 

«Про виконання рішення 37 сесії обласної 

Ради 7скликання від  4 грудня 2018 року 

№705 (зі змінами) «Про затвердження 

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»; 

«Про виконання рішення 37 

сесії обласної Ради 7 

скликання від  5 березня 

2019 року №750 «Про 

затвердження Комплексної 

цільової програми 

соціального захисту 

населення Вінницької 

області на 2019 – 2021 

роки». 
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Протягом звітного періоду розглянуто та погоджено  4 нові програми 

у галузі охорони здоров`я та соціального захисту населення 

                          

«Підтримка та розвиток 

галузі охорони здоров`я 

Вінниччини» на 2021 – 

2025 роки»; 

«Про обласну програму 

підтримки сім`ї, запобігання 

домашньому насильству, 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та 

чоловіків, попередження 

торгівлі людьми на період до 

2026 року» 

«Про затвердження Обласної 

цільової програми підтримки 

учасників бойових дій, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) учасників 

антитерористичної 

операції/операції об`єднаних сил 

на 2022 – 2026 роки» 

 

Про Цільову програму 

соціального захисту 

населення Вінницької 

області  

на 2022 – 2026  роки» 
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Обладнання та об'єкти, які були придбані та реалізовані, в 

галузі охорони здоров’я,  соціального захисту населення  

та ветеранів 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

Реконструкція 

приміщення головного 

корпусу КНП  

«Вінницький 

обласний 

спеціалізований 

клінічний диспансер  

радіаційного захисту 

населення Вінницької 

обласної Ради» зі 

встановленням 

зовнішнього ліфта 

2 млн грн 
 

Придбання апарату 

ШВЛ та 73 кисневих 

концентраторів 

КНП «ВОСКДРЗН 

ВОР» 

3,2 млн грн 

Реконструкція 

хіміотерапевтичного 

відділення у 

Подільському                         

регіональному центрі 

онкології та 

придбання обладнання 

для лінійного 

прискорювача 

33,6 млн грн 

Видатки Центру 

інфекційних хвороб 

для забезпечення 

медикаментами та 

придбання апаратів 

штучної вентиляції                    

легенів                                                                                                      

майже 10 млн грн 

 

Придбання 

контактного шокового 

заморожувача плазми 

для КНП «Вінницький 

обласний центр 

служби крові 

Вінницької 

обласної Ради»  

1,5 млн грн  

 

 

Придбання дизельного 

генератора для 

Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім. 

М.І.Пирогова 

2,5 млн грн 
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Ключові рішення сесії обласної Ради в галузі охорони 

здоров’я,  соціального захисту населення та ветеранів: 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення  

компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей протягом І та ІІ 

семестрів 2020 -2021 навчального року» та «Про затвердження списку студентів учасників 

бойових дій та їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та ІІ 

семестрів 2020-2021 навчального року»; 

 

«Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для  здійснення 

почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, затвердженого рішенням 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 

29 жовтня 2020 року №991»; 

 

Про внесення змін та  доповнень до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 

року №252 «Про впорядкування отримання та використання благодійних (добровільних) 

внесків і пожертв на користь закладів охорони здоров`я  - об`єктів спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області»; 

 

«Про звернення депутатів Вінницької обласної ради VІІІ скликання до Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-

19 населення Вінницької області. 
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Ключове рішення сесії обласної Ради в галузі охорони 

здоров’я,  соціального захисту населення та ветеранів : 

Створення моніторингової групи  

 

щодо вивчення питання забезпечення 

киснем ліжко-місць, розгорнутих для 

лікування пацієнтів, хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19 в 

опорних лікувальних закладах області  

 

 

Завдання: 

 

постійний  аналіз забезпечення медичним 

киснем комунальних некомерційних 

підприємств галузі охорони здоров`я області, 

та, у разі необхідності, вжиття заходів щодо 

перегляду ліжкового фонду, закупівлі 

обладнання 
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1.2.2.5 Постійна комісія обласної Ради з питань стратегічного 

розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування: 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

з них: 

21 проєкт рішень обласної Ради; 

2 звернення; 

14 інформацій, звітів щодо стратегічного розвитку       

     області, інвестиційної діяльності, місцевого    

     самоврядування.     

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

Голова комісії – СКАЛЬСЬКИЙ Владислав 

Володимирович   
 

Заступник голови комісії – ПРІДОЛОБА 

Володимир Михайлович  
 

Секретар комісії – КРАВЧУК Олександр 

Миколайович  

 

Члени комісії: 
 ГИЖКО Андрій Петрович  

 КРИЖАНІВСЬКИЙ Анатолій Іванович  

 ПОДОЛЯН Василь Васильович  

 ТКАЧУК Сергій Геннадійович  

 ХМІЛЬ Ігор Вікторович  

 ЧЕРНЕГА Ярослав Анатолійович  

 ШАПОВАЛОВ Євгеній Олегович  

 ЯЦИНА Ігор Іванович 

 

За звітний період проведено 10 засідань 

постійної комісії, під час яких було розглянуто 

37 питань. 

27 



 
1.2  
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Значну увагу члени постійної комісії обласної Ради з 

питань стратегічного розвитку, інвестицій та 

місцевого самоврядування приділили на опрацювання 

наявної Стратегії розвитку області до 2027 року та 

можливі пропозицій до неї, заслухали інформацію щодо 

реалізації обласних програм, віднесених до компетенції 

комісії.  

           

На засіданні комісії розглянуті питання погодження 

проєктів замлеустрою щодо зміни меж міста 

Шаргород, Жмеринки, Гнівань, що дозволить 

громадам більш ефективно використовувати 

земельні ресурси та упорядковувати надходження 

земельного податку до місцевих бюджетів.  

Також, члени комісії заслухали звіт Асоціації 

органів місцевого самоврядування, визначили 

заходи на наступний період для ефективної роботи 

Асоціації в напряму розвитку громад. 
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ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.6 Постійна комісія обласної Ради з питань освіти, 

релігії, культури, молоді та спорту: 

з них: 

54 проєкта рішень обласної Ради (з них: внесено на 

розгляд сесії обласної Ради – 53); 

10 звернень; 

18 інших питань,  

які віднесені  

до відання комісії.       

 

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

 

Голова комісії – ЗАМКОВА Наталія Леонідівна  
 

Заступник голови комісії – СТАНІСЛАВЕНКО 

Людмила Анатоліївна 
 

Секретар комісії – КАМЕНЩУК Тетяна 

Дмитрівна  

 

Члени комісії: 

 ГАТАУЛЛІН Ірек Фархатович 

 КОРНІЙЧУК Андрій Володимирович 

 КОСТЮК Вадим Анатолійович 

 КРИВЕШКО Сергій Сергійович 

 ПИНДУС Василь Васильович 

 ПОБЕРЕЖНА Тетяна Іванівна 

 ПОЙДА Павло Петрович 

 ЦИМБАЛ Інна Володимирівна 

 

За звітний період проведено 13 засідань 

постійної комісії, під час яких було розглянуто 

82 питання. 
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«Про хід виконання рішення 13 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2016 року № 224 (зі змінами, 

затвердженими рішенням 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання  

від 26 вересня 2019 року  № 859) 

«Про Обласну цільову соціальну 

програму національно-

патріотичного виховання дітей  

та молоді на 2017 - 2020 роки»; 

«Про хід виконання рішення  4 

сесії обласної Ради 7 

скликання від 11 лютого 2016 

року № 38 (зі змінами, 

затвердженими рішенням 36 

сесії обласної Ради 7 

скликання від 04 грудня 2018 

року № 707) «Про Обласну 

цільову соціальну програму 

«Молодь Вінниччини» на 

2016 - 2020 роки»;  

«Про виконання рішення 4 

сесії обласної Ради 7 

скликання від 11 лютого 2016 

року № 50  

«Про Регіональну програму 

підготовки кваліфікованих 

робітників на 2016-2020р»;  

«Про виконання рішення  31 

сесії обласної Ради 7 

скликання від 26 квітня 2018 

року № 597 «Про обласну 

програму „Студентський 

гуртожиток  

на  2018-2020  роки»;   

«Про виконання рішення 31 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 26 

квітня 2018 року  

№ 599 «Про обласну програму 

замовлення фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним  

рівнем «молодший спеціаліст» 

та освітнім ступенем 

«бакалавр» на2018-2020 роки»;  

«Про виконання рішення 4 

сесії обласної Ради 7 

скликання від 11 лютого 2016 

року №48 «Про обласну 

комплексну програму 

«Сільська школа на  

2016 - 2020 роки»; 

 

Протягом звітного періоду розглянуто 8 проєктів рішень обласної Ради про хід виконання 

комплексних і цільових програм, ухвалені рекомендації щодо підвищення їх ефективності:                          
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Протягом звітного періоду розглянуто 8 проєктів рішень обласної 

Ради про хід виконання комплексних і цільових програм                          

«Про виконання рішення 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року № 47 «Про 

Обласну програму розвитку 

інформаційних та інноваційних  

технологій в закладах освіти 

області на 2016-2020 роки»; 

«Про виконання рішення 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 

лютого 2016 року  

№ 49 (зі змінами та 

доповненнями) «Про програму 

розвитку фізичної культури і  

спорту у Вінницькій області на 

2016 – 2021 роки». 
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Протягом звітного періоду розглянуто 7 проєктів рішень обласної Ради  

про прийняття комплексних, цільових програм на 2021-2025 роки 

«Про Обласну 

цільову соціальну 

програму «Молодь 

Вінниччини» на 

2021 - 2025 роки»; 

«Про Регіональну 

програму підготовки 

кваліфікованих 

робітників  

на 2021-2027 роки»; 

«Про Регіональну програму 

підготовки бакалаврів, 

молодших бакалаврів, 

фахових молодших 

бакалаврів та молодших 

спеціалістів на 2021-2025 

роки в закладах освіти, які 

фінансуються з обласного 

бюджету»; 

«Про Обласну програму 

розвитку інформаційних та 

інноваційних технологій в  

закладах освіти області на 

2021-2025 роки» ; 

«Про регіональну 

програму 

„Студентський 

гуртожиток на  

2021-2025  роки»;  

«Про Програму 

розвитку фізичної 

культури і спорту у 

Вінницькій області на 

2021-2025 роки».  

«Про Обласну 

цільову соціальну 

програму 

національно-

патріотичного 

виховання на 2021 - 

2025 роки»; 
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Внесення змін до 

«Програми розвитку 

культури Вінницької 

області на 2018-2022 

роки» в частині 

виділення 

додаткових коштів 

на проведення 

Міжнародного 

фестивалю 

OPERAFEST 

TULCHYN. Загалом 

профінансовано  

350 тис грн. 

 

 

«Про внесення змін до 

Обласної цільової 

програми роботи з 

обдарованою молоддю на        

2018-2022 роки, 

затвердженою рішенням 

31 сесії обласної Ради 7 

скликання від 26 квітня 

2018 року       № 598»  

виділено кошти  

у сумі 1 млн 100 тис грн 

на фінансування закладу 

загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів смт. Сутиски 

 

Виділення понад 

2,6 млн. грн. для 

завершення робіт з 

реконструкції 

будівлі з 

прибудовою  у 

комунальному 

закладі «Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти» 

Про внесення змін та 

доповнень до Положення про 

премію ім. М. Д. Леонтовича, 

затвердженого рішенням 25 

сесії Вінницької обласної 

Ради 7 скликання від 12 

жовтня 2017 року № 500», 

відповідно до якого  

збільшено розмір грошової 

винагороди  

з 60 000 грн – 90 000 грн  

та кількість номінацій  

із 3 до 7 

За пропозицією постійної комісії ключові рішення сесії 

обласної Ради в галузі освіти, релігії, культури, молоді та 

спорту: 

 
1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

1.2.2.7 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

Голова комісії – БЕНЬ Віталій Вікторович  
 

Заступник голови комісії – ГНАТИШЕН 

Володимир Михайлович  
 

Секретар комісії – МОРОЗ Павло Андрійович  

 

Члени комісії: 

 АВГУСТ Віталій Анатолійович 

 ГОНДАРУК Василь Якович 

 ДЯЧЕНКО Олег Дмитрович 

 КАВУН Олександр Федорович 

 МАЗУРЕНКО Володимир Васильович 

 РУДОВИЧ Андрій Анатолійович 

 СПОРИШ Іван Дмитрович 

 ХОМ'ЯК Олександр Миколайович 

 

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 
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1.2  

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

форми і методи роботи 

 

За звітній період відбулося 9 засідань постійної 

комісії з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин.  

Розглянуто - 32 питання. Рекомендовано для 

розгляду на пленарному засіданні сесії обласної Ради 

- 21 проєкт рішення. На контролі постійної 

комісії знаходяться 6 обласних програм.  
 Крім сесійних питань, постійною комісією 

розглянуті звернення громадян, звернення місцевих 

рад, організацій, установ з питань: 

 використання лісових ресурсів та їхній захист; 

 земельні відносини.  Постійною комісією розроблені та погоджені 

звернення до вищих органів влади з актуальних та 

проблемних питань в галузі садівництва та лісовій 

галузі. Зокрема: погоджено звернення керівників 

садівничих підприємств Вінницької області до Кабінету 

Міністрів України щодо ситуації у галузі садівництва. За 

підтримки постійної комісії, обласною Радою прийнято 

рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної 

Ради 8 скликання до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів 

України щодо проєкту Державної стратегії управління 

лісами України до 2035 року».  
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1.3 

Здійснення контролю за 

виконанням Стратегії 

збалансованого 

регіонального розвитку 

Вінницької області на 

період до 2027 року  

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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1.3  

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СТРАТЕГІЇ  

ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Вінницької області на період до 2027 року 

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року, затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 

№921 направлена на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації стратегічних та 

оперативних цілей, мінімізації можливих негативних явищ та підвищення фінансової та 

управлінської спроможності територіальних громад області, забезпечення захисту прав та 

інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення.  
 

Постійна комісія з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування 

здійснює контроль за виконанням Стратегії. У рамках реалізації Стратегії запроваджується 

моніторинг досягнення цілей шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів 

з їх базовими значеннями, який проводиться щопівроку. 
 

З метою ефективного виконання Стратегії затверджено План заходів з її реалізації на 2021-

2023 роки, який був розроблений за 5 програмами, в рамках яких реалізовуватиметься 77 

технічних завдань.  

77 технічних 
завдань 

50 проєктів 
реалізовується 

1561,2 млн грн 
використано 

37 



1.4 

Затвердження та 

здійснення контролю за 

виконанням програми 

економічного та 

соціального розвитку 

області  

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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1.4  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням Програми економічного та 

соціального розвитку області 

Відповідно до рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року 

№ 383, затверджено Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-

економічного розвитку Вінницької області. 
 

Для проведення моніторингу, контролю і оцінки результативності реалізації Програми 

економічного і соціального розвитку області щоквартальну інформацію розглядають на 

постійній комісії з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування. 

 

Протягом січня-вересня 2021 року 
приватними інвесторами 

реалізовано  

72 інвестиційних проєктів  

Харчова галузь 
766,1 млн грн, 241 
нове робоче місце 

Сільське 
господарство 535,98 
млн грн, 162 нових 

робочих місця 

Альтернативна 
енергетика 557,8 

млн грн, 53 нових 
робочих місць 

Інші галузі 226 млн 
грн, 215 нових 
робочих місць 

Загальна вартість 
2,086 млрд грн 

Створено 671 нове 
робоче місце 

В рамках реалізації 

Програми 

економічного і 

соціального розвитку 

Вінницької області на 

2021 рік за 9 місяців 
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1.5 

Затвердження та 

здійснення 

контролю за 

виконанням 

обласного бюджету 

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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СТРУКТУРА ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК 

Загальний фонд 

(власні та закріплені 

доходи) 

 1789,3 млн грн;  

38% 

Спеціальний фонд 

 223,0 млн грн; 

 5% 
Субвенція 

спеціального фонду   

1592,0 млн грн; 

 33% 

Базова  дотація 

 39,6 млн грн;  

1% 

Додаткова дотація  

250,1 млн грн;  

5% 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам  

68,9 млн грн;  

1% 

Освітня субвенція та 

«Нова українська 

школа»  

708,7 млн грн;  

15% 

Інші соціальні 

субвенції 95,1 млн грн;  

2% 

Всього доходів обласного бюджету – 4766,7 млн грн 

1.5  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласного бюджету 
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АНАЛІЗ СТАНУ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ    

ЗА 10 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

 (без врахування міжбюджетних трансфертів) 

1.5  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласного бюджету 
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Планові призначення Фактичне виконання 

87% 

98% 

96% 

98% 

95% 97% 85% 

95% 

97% 
95% 

Відсоток виконання 

Всього надійшло 1351,8 млн грн, що становить 95% до уточненого розпису на 

звітний період 
млн грн 
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ НАДХОДЖЕНЬ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

  
1202,8 

1267,3 

Податок та збір на доходи 

фізичних осіб, млн грн 

14,4 

13,8 

Рентна плата за спеціальне 

використання води, млн грн 

86,9 

108,8 

Податок на прибуток 

підприємств, млн грн 

28,3 

25,3 

Плата за надання 

адміністративних послуг, млн грн 

Фактично виконано за звітний період  наростаючим підсумком 

Уточнений план на звітний період  наростаючим підсумком 

1.5  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласного бюджету 
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ОСНОВНІ ВИДАТКИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ 

СТРУКТУРОЮ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ  

1775,8 

1114,4 

873,2 

516,6 

369,4 

151,5 

117,6 

103,2 

43,5 

14,3 

12,6 

10 

1323,4 

938,3 

467,2 

325,3 

276,4 

117,3 

94,6 

60,1 

30,8 

3,5 

5,8 

6,5 

Освіта 

Транспорт, дорожнє господарство 

Охорона здоров'я 

Міжбюджетні трансферти 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

Культура і мистецтво 

Фізична культура і спорт 

Будівництво 

Державне управління та виконання програм в 

цій сфері 

Житлово-комунальне господарство 

Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій 

Засоби масової інформації 

План Факт 

млн грн 

1.5  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласного бюджету 
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1.6 

Затвердження та 

здійснення 

контролю за 

виконанням 

галузевих програм 

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ            

У 2021 РОЦІ 

1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 

Діючі програми у 2021р. 35 З них виконуються за 

рахунок бюджетних коштів 51 

Фактичний розподіл обласних програм по спрямованості, які профінансовані за 9 місяців 2021р. 

1,692 

млрд 

грн 

Планові показники 

обсягів 

фінансування 

1,071 

млрд 

грн 

Фактичні 

показники обсягів 

фінансування         

за 9 місяців 2021р. 63% 

Виконання планових 

показників 

Кількість Спрямованість Фінансування 

Соціальна сфера, охорона здоров’я 

Економіка 

Екологія, сільське господарство 

Оборона та безпека 

Освіта, спорт, молодь, культура 

Інші 

11 

4 

 3 

  2 

13 

2 

22,8 

873,1 

37,5 

7,6 

126,1 

4,1 

Передбачено в бюджеті 

41,8 

1305,0 

99,7 

14,5 

205,7 

24,9 

 млн грн  млн грн 

% 

54,5 

67,0 

37,6 

52,4 

61,3 

16,5 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ОКРЕМИХ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ 

  

Назва програми  

Обсяг коштів, 

передбачений в 

обласному 

бюджеті 

на 2021 рік  

(зі змінами),   

тис. грн 

Обсяг коштів, 

передбачений в 

обласному бюджеті 

на  9 місяців 2021 

року (зі змінами), 

тис. грн 

Фактично 

профінансовано  

за 9 місяців 2021 

року, тис. грн 

У % до обсягу 

коштів, 

передбаченого в 

обласному 

бюджеті  на  9 

місяців 2021 року 

(зі змінами) 

 Програма 

економічного і 

соціального розвитку 

Вінницької області на 

2021 рік 

2353,6 2333,6 638,8 

Обласна програма 

підтримки утримання 

об’єктів спільної 

власності 

територіальних громад 

області, які 

орендуються/експлуа 

туються окремими 

органами виконавчої 

влади на 2018 - 2021 

роки 

8623,8 6970,0 6189,5 

Дані за 9 місяців 2021р. згідно зі звітом ОДА 

1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 
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Загальний обсяг коштів, виділених на фінансування  обласних програм  

194 594,8 тис. грн  

Фактично профінансовано за 9 місяців поточного року  

120 648,9 тис. грн 

 

Назва обласної програми Обсяг коштів, передбачений 

на фінансування заходів з 

урахуванням змін  

на 2021 рік, тис. грн 

 

Фактично 

профінансовано,  

тис. грн 

   

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та 

відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2020-2024    

13 090 11 217,3 

(86%) 

Регіональна програма «Студентський гуртожиток на  2021-

2025  роки 

643 321,5 

(50%) 

Обласна цільова соціальна програма «Молодь 

Вінниччини» на 2021-2025 роки 

1 810 1 156,6 

(64%) 

Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших 

бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших 

спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти.  

4 270 2 755,5 

(65%) 

1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 

1.6.1 У сфері освіти, культури, молодіжної політики, 

фізкультури і спорту: 
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Назва обласної програми 

Обсяг коштів, 

передбачений на 

фінансування заходів з 

урахуванням змін на 2021 

рік, тис. грн 

Фактично 

профінансовано, 

тис. грн 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Вінницькій області на 2016-2021 роки 
 

49 099 49 099 

(100 %) 

Програма розвитку культури Вінницької області на 

2018-2022 роки 

61 978,9 41 031,4 

(66,2%) 

Інші програми, які реалізуються у 2021 році 63 703,9 15 047,6 

(24%) 

1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 
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Загальний обсяг коштів, виділених на фінансування  обласних програм  

43 380,300 тис. грн  

Фактично профінансовано за 9 місяців поточного року 23 162,165 тис. грн 

 

Назва обласної програми 

Обсяг коштів, передбачений на 

фінансування заходів з урахуванням 

змін  

на 2021 рік, тис. грн 

Фактично 

профінансовано, тис. грн 

   

Комплексна цільова програма соціального захисту 

населення Вінницької області на 2019-2021 роки   

16 795,4 8546,865 

(51%) 

Обласна програма «Підтримка та розвиток галузі 

охорони здоров'я Вінниччини» на 2021-2025 роки 

15 359,9 10 945,0 

(71%) 

 

 

Обласна комплексна цільова програми підтримки 

учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції/операції об`єднаних сил на 2016-2021 роки, в 

т. навчання дітей 

8 850,0 3 282,4 

(37%) 

Інші програми, які реалізуються у 2021 році 2 375,0 387,0 

(16,3 %) 

1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 

1.6.2 У сфері охорони здоров’я, соціального захисту 

населення 
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1.6  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

за виконанням обласних галузевих програм 

1.6.3 У сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища: 

 Здійснення контролю за виконанням програм: 

 Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі та дорадництва   на 2021-2025 роки  

 Обласна Програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які 

надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення 

лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів 

тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки  

 Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми 

власності у Вінницькій області на 2018-2022  

 Програма боротьби з амброзією полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021 

роки  

 Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій 

області на 2012-2025 роки  

 Комплексна цільова програма розвитку водного господарства у Вінницькій 

області на період до 2021 року  

17,6 млн грн 0,35 млн грн 

3 млн грн 

За 9 місяців 2021 року 

виділено коштів у сумі 

 0, 94 млн грн 

0,96 млн грн 

Заходи Програми проводилися  

за рахунок та силами 

землевласників та 

землекористувачів  

0,45 млн грн 

Заяви щодо участі у конкурсі 03 

грудня 2021 року з надання коштів 

для відшкодування оплати робіт з 

хімічної меліорації кислих грунтів 

не надходили, фінансування не 

здійснювалося 

II етап виконання 

Програми  

(2017- 2025 роки)  

 5,91 млн грн 

Фінансування заходів Програми за 

рахунок коштів обласного бюджету 

не здійснювалося 

4,57 млн грн 

 

Фінансування заходів Програми за 

рахунок коштів обласного бюджету 

не здійснювалося 

Заплановано Профінансовано 

Виділення коштів з обласного бюджету: 
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Рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання  № 

68 прийнято обласну Програму розвитку 

особистих селянських, фермерських 

господарств, кооперативного руху на селі та    

дорадництва на 2021-2025 роки. Це другий   

п’ятирічний термін програми, відповідно до   

якої фізичним особам – власникам трьох і 

більше корів надається часткове відшкодування 

витрат в розмірі 50% вартості за придбані ними 

установки індивідуального доїння або 

холодильні установки вітчизняного 

виробництва для зберігання і охолодження 

молока. На ці заходи у 2021 році з обласного 

бюджету було виділено коштів у сумі            

350 тис. грн.  
 

Станом на 01 листопада 2021 року, у 

Вінницькій області 82 фізичні особи внесено 

до Реєстру фізичних осіб, які мають право на 

часткове відшкодування витрат за закуплені 

установки індивідуального доїння або 

холодильні установки на суму близько          

347 тис. грн. 

 

Затверджено: 1 Програму Звіти про  виконання Програм:  

На 

пленарному 

засіданні сесії 

обласної Ради:  

На засіданні постійної 

комісії з питань 

агропромислового розвитку 

та земельних відносин:  

Прийнято: 4 Погоджено: 7 

1.6  
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ПРОАНАЛІЗОВАНО ТА НАПРАВЛЕНО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО І МИСЛИВСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В ЛІСАХ, ЯКІ НАДАНІ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ВІННИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІНОБЛАГРОЛІС», 

ПІДВИЩЕННЯ ЛІСИСТОСТІ І ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБЛАСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ТА ВИХОВНИХ ЦІЛЯХ  ДО 2023 РОКУ 

 Метою Програми є реалізація в області державної політики в сфері 

лісогосподарської діяльності та ведення мисливського господарства, підняття 

рівня просвітницько-виховної роботи «Подільського зоопарку». Програма 

визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку 

лісового і мисливського господарства області, включає систему заходів, 

спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій 

лісів, покращення естетичних, виховних та культурно-освітницьких цілей 

об’єктів тваринного світу.  

 Основні заходи Програми направлені на відновлення суцільних зрубів спілого 

лісу у державному лісовому фонді. За рахунок виконання організаційних 

заходів, які відповідали напрямкам Програми  за період з 2017 року по нинішній 

період, підприємствами підпорядкованими ВОКСЛП „Віноблагроліс”, 

відновлено суцільних зрубів спілого лісу в лісовому фонді в об’ємі 2583 га, 

тобто 75% від запланованого. 

1.6  
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1.6 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ОБЛАСНИХ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ 

1.6.4 У галузі оборонної роботи, забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян 

На контролі постійної комісії з питань правової політики, 

регламенту, депутатської діяльності та етики знаходилось 

шість програм обласної Ради: Програма створення страхового 

фонду документації Вінницької області на період 2018-2020 

роки; Комплексна програма розвитку архівної справи у 

Вінницькій області на 2018-2022 роки; Комплексна оборонно-

правоохоронна програма Вінницької області на 2021-2025 

роки; Обласна програма правової освіти населення на 2016-

2020 роки; Антикорупційна програма Вінницької обласної 

Ради на 2019-2021 роки; Регіональна програма сприяння 

розвитку інформаційного простору та громадянського 

суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки. 
 

Особливу увагу депутати зосереджували на контролі за 

виконанням Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Вінницької області на 2021-2025 роки та Антикорупційної 

програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки. 
 

Постійно проводилась робота щодо налагодження тісної 

взаємодії з правоохоронними органами Вінницької області, 

зокрема, забезпечення виконання пункту 3 статті 6 Закону 

України «Про прокуратуру та пункту 1 статті 88 Закону 

України «Про Національну поліцію». 
 

Постійною комісією здійснюється контроль за дотриманням 

Регламенту обласної Ради 8 скликання, Конституції України, 

законів та нормативно-правових актів, виконанням 

довгострокових та поточних програм.  
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1.6 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ОБЛАСНИХ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ 

КОМПЛЕКСНА ОБОРОННО-ПРАВООХОРОННА 

ПРОГРАМА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021–2025 РОКИ  

На виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021–2025 

роки рішеннями сесій обласної Ради за 9 місяців 2021 року було передбачено 2 млн 476,3 тис. грн,  

фактично профінансовано 2 млн 347,22 тис. грн. Забезпечено виконання наступних завдань: 
  

 

 

 

Проведення заходів 

підготовки до територіальної 

оборони 

Департамент з питань 

оборонної роботи ОДА – 426,3 

тис. грн 

 

Забезпечено проведення основних 

заходів підготовки до 

територіальної оборони області, 

зокрема забезпечено проведення 

бригадного тактичного навчання з 

практичним призовом майже 1000 

тис. резервістів: організовано 

перевезення майна та особового 

складу бригади, закупівлю 

спорядження, матеріально-

технічних засобів, одноразового 

посуду, питної води для 

військовослужбовців. 

Результати 

Забезпечення законності, 

правопорядку, прав і 

свобод громадян 

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області – 1 млн грн 

  

Забезпечено виконання заходів 

у сфері протидії злочинності, 

громадської безпеки і порядку 

для чого придбано системи у 

складі серверу аналітики з 

програмним забезпеченням, 

налаштованим на розпізнавання 

об’єктів (номерні знаки, 

обличчя, скупчення людей та 

інше). 

 

 

Результати 

Забезпечення безпеки держави, її 

суверенітету та територіальної 

цілісності,  протидії терористичним 

загрозам та диверсіям 

Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області 

– 1 млн грн 

 

Забезпечено виконання завдань 

з контррозвідки, підвищено 

рівень антитерористичної 

захищеності населення області 

для чого закуплено два 

спеціалізованих автомобіля для 

потреб оперативно-службової 

діяльності Управління та 

регіональної оперативної групи  

УСБУ, що діє в районі 

проведення операції 

об'єднаних сил 

Результати 

Проведення інформаційної 

кампанії із популяризації 

військової служби 

Департамент інформаційної 

діяльності ОДА – 50 тис. грн 

 

Виготовлено друковану та 

рекламну  продукцію для 

проведення інформаційної 

кампанії із популяризації 

військової служби, що дало 

змогу виконати планові завдання 

із призову громадян на строкову 

військову службу та на військову 

службу за контрактом на 100%  

 

 

Результати 
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1.6.5-1.6.6 

 

Затвердження та здійснення 

контролю за  виконанням 

обласних програм з питань 

управління комунальною 

власністю, у сфері ЖКГ, 

будівництва, інфраструктури та 

екології 

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Галузевих  програм 
Програми,  

що фактично фінансуються з 

обласного бюджету 

Програми, термін дії яких  

закінчився або спливає 

наприкінці 2021 року 

Екологічні заходи 
  34,7 млн грн 

Будівництво і ремонт місцевих та комунальних доріг 852,2 млн грн 

Техногенна безпека, цивільний захист 
    7,6 млн грн 

Будівництво (придбання) житла населенням  
    6,3 млн грн 

* дані за І-ІІІ квартал 

2021 року згідно з 

поданим звітом ОДА 

Пріоритетні напрями фінансування з обласного бюджету*: 

14 6 7 

1.6    
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Програма «Питна Вода» Вінницької області на 2021-2025 роки  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Виконання програми 
Всього витрат 

на виконання 

програми 

  
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому числі: 
34 500 55 200 69 000 82 800 103 500 345 000 

кошти обласного 

бюджету  
5 000 8 000 10 000 12 000 15 000 50 000 

За умови належного фінансування планується здійснити: 

Будівництво свердловин – 20; Реконструкція водозабірних споруд – 25; 

Будівництво водопровідних мереж протяжністю – 50 км; Реконструкція водопровідних 

мереж 40 км; Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) інших гідротехнічних 

споруд – 21. 

Проведення наукових досліджень у сфері водопостачання та водовідведення 

Будівництво каналізаційних мереж – 20 км; Реконструкція каналізаційних мереж – 15 км; 

Будівництво (реконструкція) каналізаційних очисних споруд та каналізаційних насосних 

станцій – 6. 

Ресурсне забезпечення програми: 

1.6    
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Виконання Регіональної екологічної бюджетної програми  

на 2019-2023 роки  

Розподілено 

конкурсною комісією 

з відбору проєктів у 

2021 році 

Фактично 

профінансовано 

станом на 01.11.2021 

Основні  екологічні заходи  на 2021 рік: 

- Придбання сміттєвозів для територіальних громад – 13. 

 

- Будівництво (реконструкція) мереж водовідведення  - 6 проєктів 

 

- Організація роздільного збору відходів – 2 проєкти 

 

- Інші екологічні заходи – 17 проєктів 

96,2 
млн грн 

73,4 
млн грн 

Передбачено в 

обласному бюджеті 

на 2021 рік 

34,7 
млн грн 

1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

76% 36% 
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Виконання Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 

Вінницької області на 2019 - 2023 роки 

2020 рік 2021 рік 

1 281,0 млн грн  в тому числі : 1 065,0* млн грн  в тому числі : 

відремонтовано    8 мостів 

протяжністю          308 пог. м. 

 відремонтовано   16 місцевих доріг 

 протяжністю         105 км 

відремонтовано    50 комунальних доріг 

площею                 169 тис. м2 

відремонтовано    4 моста 

протяжністю          43* пог. м. 

 відремонтовано    13 місцевих доріг 

 протяжністю          96* км 

відремонтовано    31 комунальна дорога 

площею                 193* тис. м2 

Рішенням 3 сесії обласної 

Ради 8 скликання №19 

запроваджено стимулюючий 

підхід до обсягу 

співфінансування з органами 

місцевого самоврядування  

субвенції спрямовано на ремонт комунальних доріг 

співфінансування з місцевого бюджету 

співфінансування з місцевого бюджету, якщо дорога 

співпадає з місцевою 

10 %  

50 %  

25 %  

20% 

15% 

10% 

1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

* дані за 11 місяців 2021 року 
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Приклади виконання Регіональної програми розвитку 

автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки 

Капітальний ремонт вул. Пушкіна в м. Тульчин 

Березень 2020                              Жовтень 2020  

Нове будівництво дороги по вул.Гонти в м.Вінниці 

Січень 2020                                  Жовтень 2020  

Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Довжок Капітальний ремонт вул. Сонячна в м. Ямпіль 

Березень 2021                             Вересень 2021  Березень 2021                             Жовтень 2021  

1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

61 



1.6.7 У сфері місцевого самоврядування, міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва 

 

 

 

1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

Підсилення ролі органів 

місцевого 

самоврядування 

Вінницької області 

Підвищення соціально-

економічного рівня 

розвитку 

територіальних громад 

З метою формування передумов та створення дієвого інструментарію для розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області, підвищення ефективності роботи місцевих рад усіх рівнів та 

забезпечення зростання соціально-економічного розвитку у територіальних громадах рішенням 13 сесії 

обласної Ради 8 скликання 29 жовтня 2021 року затверджено заходи Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області на період до 2025 року. 

«Програма розвитку місцевого самоврядування у 

Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ»               

на 2018-2025 роки» 
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1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

  

            Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області  

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки спрямована на підтримку 

місцевого самоврядування. Оновлено наповненість програми заходами, 

 які забезпечать розвиток територіальних громад.  

Конкурс              
«Комфортні громади» 

Конкурс                     
«Громада кращого 

довкілля» 

Форум                          
«Інвестуй у Вінниччину» 

Донорський рух                   
в громадах 

Єдина мережа 
молодіжних просторів у 
громадах Вінниччини 

Розвиток комунікації в 
органах місцевого 
самоврядування 

Відзнаки обласного рівня 
- мотивація розвитку 

місцевого 
самоврядування 

Інвестиційний потенціал 
громад – розбудова 

індустріальних парків  
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1.6    

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

за виконанням обласних галузевих програм: 

  

 

 

 

 
 В рамках виконання Програми розвитку міжнародного та 

транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 -2027 роки  

організовано і проведено понад 15 офіційних зустрічей, в тому числі: з 

Надзвичайними і Повноважними Послами Турецької Республіки, 

Великої Британії, Франції в Україні, Генеральним консулом Республіки 

Польща у Вінниці, Генеральним консулом Туреччини в Одесі, 

представниками бізнессередовища та іншими. 

 

  

Презентовано економічний, інвестиційний, експортний потенціал 

Вінницької області. Встановлено нові контакти з іноземними 

партнерами. Забезпечено формування позитивного іміджу Вінниччини 

як надійного партнера для співробітництва та реалізації інвестиційних 

проєктів. 
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1.7 

 

Регуляторна 

діяльність 

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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1.7    

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Регуляторна діяльність обласної Ради – діяльність, спрямована на 

підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд 

регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, 

що встановлені Конституцією України, вищезазначеним Законом, 

іншими нормативно-правовими актами. 
 

Державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності 

обласна Рада здійснює свої через постійну комісію обласної Ради з 

питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 

самоврядування. 

Депутатами-членами постійної комісії заслухано звіт 

про повторне відстеження регуляторного акту 

«Про затвердження Правил користування 

водними об’єктами для плавання на маломірних 

(малих) суднах у Вінницькій області», яке 

здійснювалося на основі аналізу інформації за період 

з 1 липня 2019 по 1 вересня 2020 року. 
 

Протягом дії регуляторного акта складено 45 

протоколів про адміністративні правопорушення, 8 

приписів про заборону експлуатації, 25 актів огляду 

суден та баз для стоянки маломірних (малих) суден. 

Враховуючи вищезазначене, цілі, визначені при 

ухваленні цього рішення Вінницької обласної Ради, 

досягнуті. 
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1.8 

 

Нормотворча 

діяльність 

І розділ 

СЕСІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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1.8  

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основною організаційно-правовою формою роботи обласної 

Ради є сесійна діяльність, тому надзвичайно важливо 

забезпечити роботу обласної Ради, її органів та депутатів у 

правовому полі. 

   Правове, організаційне, аналітичне та інформаційне 

забезпечення опрацювання проєктів рішень обласної Ради 

здійснюється її виконавчим апаратом. Реалізуючи нормотворчі 

повноваження, обласна Рада забезпечує високу якість 

прийнятих рішень, що сприяє ефективному впровадженню 

позитивних процесів у різних сферах життєдіяльності 

Вінницької області та розв'язанню проблем, вирішення яких 

залежить від центральних органів виконавчої влади.  

 Вінницька обласна Рада послідовно відстоюючи інтереси органів місцевого самоврядування, є активним суб’єктом 

законопроєктної діяльності. Прикладами ініціювання законодавчих змін є проведення обласною Радою аналізу низки 

законопроєктів щодо внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною 

адміністративно-територіального устрою», «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних 

осіб та їх об’єднань у перехідний період», «Про місцеві державні адміністрації» з поданням відповідних пропозицій. 

 Велика увага приділяється прийняттю правових актів Ради, з метою забезпечення ефективного управління об'єктами права 

спільної власності територіальних громад області та майном, а саме: Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Вінницької області; 

Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області; Порядоку проведення 

оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій — об’єктів спільної власності територіальних громад 

області, управління якими здійснює обласна Рада;  Бюджетного регламенту Вінницької обласної Ради. 

 Як результат належного правового забезпечення діяльності обласної Ради за звітний період - жодного рішення не було скасовано. 
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При підготовці пропозицій до законопроєктів Вінницька обласна Рада тісно співпрацює з Українською 

асоціацією районних та обласних Рад.  

Важливим аспектом участі Вінницької обласної Ради у нормотворчому процесі нашої держави є 

ініціювання пропозицій з питань, що належать до сфери компетенції Кабінету Міністрів України, серед 

яких можна виокремити наступні: 

 внесення змін до Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я, затвердженого 

постановою від 27 грудня 2017 року №1077 щодо укладання договорів про медичне обслуговування 

населення між підприємством та головним розпорядником коштів; 

 затвердження Національною службою охорони здоров’я України додаткового пакету надання послуг 

«медичні огляди та реабілітація учасників бойових дій»; 

 надання роз’яснень застосування Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров`я, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1077. 

1.8  

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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1.8  

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

32% 

54% 

14% 

Загальна кількість судових справ  

за звітній період 

Господарські справи 

Цивільні справи 

Адміністративні справи 

Стан представництва інтересів 

комунальних підприємств, установ, організацій, закладів – 

об’єктів спільної власності територіальних громад області в суді 
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1.8  

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обласною Радою вживались заходи представницького 

характеру для захисту власних інтересів, комунальних 

підприємств, установ, організацій, закладів, що належать до 

сфери її управління в судах та забезпечено участь при розгляді 

судових справ в порядку господарського, цивільного та 

адміністративного судочинства. За звітний період обласна Рада 

взяла участь у 44 судових провадженнях зазначених форм 

судочинства. 

Проводиться системна робота, спрямована на захист інтересів 

суб'єктів права спільної власності територіальних громад 

області, а саме: стягнення заборгованості;  відшкодування 

витрат, понесених закладами охорони здоров'я на стаціонарне 

лікування потерпілих від злочину; захист інтересів у сфері 

публічних закупівель, у сфері земельних відносин,  у сфері 

протипожежної безпеки, з інших питань  майнового характеру. 

Особлива увага приділяється захисту інтересів комунальної 

організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву», а саме – забезпеченню стягнення заборгованості 

за кредитними зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб 

перед цією комунальною організацією. 

Загалом за звітній період судами здійснено розгляд позовних 

вимог зі стягнення заборгованості на суму 1367338,58 грн. Під 

час розгляду справ судами, боржниками для уникнення 

наслідків примусового виконання рішень органами державної 

виконавчої служби було добровільно сплачено 794681,71 грн. 

В процесі розгляду судів господарської та цивільної 

юрисдикції перебувають позови на суму 2301368,61 грн, в 

процесі стягнення, згідно з рішеннями судів, перебуває 

заборгованість на суму 1140487,15 грн. Робота в цьому 

напрямі здійснюється постійно. 

Суми стягнутих коштів на 

виконання судових рішень 

Відшкодування 

витрат комунальним 

закладам, на 

стаціонарне лікування 

осіб, потерпілих від 

злочину –                

138 335,56  грн 

 

Кредитна 

заборгованість 
комунальної 

організації «Обласний 

фонд сприяння 

інвестиціям та 

будівництву» -

1229003,02 грн 
 

 

Загальна сума 

позовних вимог, 

розглянутих судами-                      

1367338,58 грн 
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1.8  

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 1 367 338,58 

2 301 368,61 

794 681,71 

1 140 487,15 

0

500000
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2000000

2500000

Категорія 1 

Стан стягнення заборгованості 

Розглянуто та задоволено судами позовні вимоги на суму, грн. 

В процесі розгляду судами, грн. 

Добровільно сплачено боржникам, грн. 

В процесі стягнення, грн. 
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       ІІ розділ  

 

 
 

 Управління 

об’єктами спільної 

комунальної 

власності 
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УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

2.1 

Управління майном, 

що належить до 

спільної комунальної 

власності 

територіальних 

громад області 

ІІ розділ 
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До спільної 

комунальної  власності 

відносяться  

адміністративних 

будівель, загальною 

площею 54477 кв.м, 

експлуатацію яких 

забезпечує управління 

спільної комунальної 

власності територіальних 

громад Вінницької області 

Спільна комунальна власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 

області нараховує 179 об’єктів - закладів, установ, організацій, підприємств  

різних галузей: 

45 

13 

14 

33 

47 

14 

2.1  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ,  

що належить до спільної комунальної 

власності територіальних громад області 

культури 

  

фізичної культури та спорту  

охорони здоров’я 

освіти 

соціального захисту  

житлово-комунального 

господарства 

 

інших  

9 

13 
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Передача в оренду майна, що належить до спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області  

Відповідно до змін у законодавстві у сфері оренди майна, обласною Радою 

розроблено та прийнято на 8 сесії обласної Ради 8 скликання рішення  

№ 134 «Про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницької області» 

Головні новації: 
 

  впровадження алгоритмів підготовки, подання та розгляду  

обласною Радою матеріалів щодо оренди майна; 

  ефективний розподіл повноважень в процесі прийняття рішень; 

  наявність зразків документів, що рекомендуються для використання суб`єктами 

орендних відносин; 

  єдиний принцип розподілу орендної плати між бюджетом, орендодавцем та 

балансоутримувачем.  

2.1  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ,  

що належить до спільної комунальної 

власності територіальних громад області 
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27% 

10% 59% 

4% 

Головою обласної Ради підписано 104 розпорядження  

про передачу майна в оренду 

Укладено 300 договорів оренди, серед яких: 

12 • з іншими організаціями 

31 

175 

82 

• з громадськими організаціями 

• з бюджетними закладами 

• з суб’єктами господарської 
діяльності 
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І КВАРТАЛ ІІ КВАРТАЛ ІІІ КВАРТАЛ 

572546
691339

1521863

Графік надходжень  

до обласного бюджету від оренди 

майна,  

що належить до спільної комунальної 

власності територіальних громад 

області  

за І-ІІІ квартали 2021 року, (грн) 

За 9 місяців 2021 року надходження від 

оренди майна склали 2 785 748,0 грн, що 

на 980862,0 грн більше ніж за аналогічний 

період 2020 року. 

Приріст надходжень в порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року становить 

54,3 %. 

1804886

2785748

3 квартали 2020 
року

3 квартали 2021 
року

Темп приросту 
надходжень
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Рішенням 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання № 51 затверджено Порядок списання майна 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, яким удосконалено 

процедуру списання майна, що перебуває в користуванні підприємств, установ, організацій, що є 

об`єктами спільної власності територіальних громад області 

Первісна 

вартість 

перевищує 

Рішенням 

сесії 

Вінницької 

обласної 

Ради 
  

Первісна 

вартість від 10 

тис. грн до  

50 тис. грн 

  

Наказом 

начальника 

управління 

спільної 

комунальної 

власності 

 (крім нерухомого 

майна та 

транспортних 

засобів)  

Первісна 

вартість до 

Рішенням 

керівника 

суб’єкта 

господарю 

вання (крім 

нерухомого майна 

та транспортних 

засобів) 

 50  
тис.грн 

 10  
тис.грн 

10 

50 
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Загалом, за звітний період, на сесіях обласної Ради розглянуто 113 питань щодо управління 

об`єктами, які належать до спільної комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області, серед яких: 

Рішенням 12 сесії обласної Ради геологічну пам’ятку природи «Липовецька астроблема» 

орієнтовною площею 20,3 га, що розташована на території Липовецької міської громади 

Вінницького району, оголошено об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 

 передача – приймання майна  

 списання майна 

 земельні питання 

 реорганізація установ 

 Затвердження статутів  

 Тощо. 

2.1  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ,  

що належить до спільної комунальної 

власності територіальних громад області 
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2.2 

Затвердження та 

контроль за 

виконанням фінансових 

планів підприємств, які 

є об’єктами права 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 

ІІ розділ 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ                                 

У I ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ 

Фінансові результати діяльності комунальних 

підприємств у I півріччі 2021р. 

Розглянуто на засіданнях постійної комісії та проаналізовано звіти про виконання фінансових 

планів 37 комунальних підприємств за І півріччя 2021р. (95% загальної кількості). 

 

Виконання 

плану з 

прибутку, % 

Кількість 

підприємств 

 % до загальної 

кількості 

підприємств 

100 і > 15 41 

75 – 95 4 11 

50 – 75 4 11 

35 – 50  2 5 

< 15 6 16 

Отримали 

збиток 

6 16 

  

Результатом діяльності переважної більшості комунальних 

підприємств у І півріччі 2021р. став прибуток. 

Фінансовим результатом 

діяльності комунальних 

підприємств  за І півріччя 

2021 року став прибуток – 

11 млн грн, що становить 

31% до плану. 
 

2.2  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

за виконанням фінансових планів підприємств 

34 млн грн 11 млн грн 
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Майже половина комунальних  підприємств (49% загальної кількості) 

перевиконали  загальний обсяг доходів у I півріччі 2021 року.                                                                                           

10 комунальних підприємств (27% загальної кількості) виконали план 

по загальному обсягу доходів на 90 - 100% 

 

Освоєння капітальних інвестицій                          

у I півріччі 2021 року 

Загальний обсяг доходів комунальних 

підприємств у I півріччі 2021 року 

   9 млн грн         16 млн грн 

Основним джерелом капітальних інвестицій комунальних підприємств були 

власні кошти, переважна частина яких спрямовувалася на придбання та 

модернізацію основних засобів.  
 

Обсяги інвестицій 6 комунальних підприємств (16% загальної кількості) 

перевищили заплановані.  
 

Обсяги капітальних інвестицій 8 комунальних підприємств (22% загальної 

кількості) були меншими, ніж передбачалось їхніми фінансовими планами. 

12 комунальних підприємств (32% загальної кількості) запланували освоєння 

капітальних інвестицій, однак не виконали його в І півріччі 2021 року.  
 

7 комунальних підприємств (19% загальної кількості) вклали кошти в активи, 

хоч освоєння інвестицій не було передбачено їхніми фінансовими планами.   

 

План Факт 

   408 млн грн     403 млн грн 

На 78% > ніж 

було заплановано 

на 2021р. 

На 5 млн. грн  

< ніж було 

заплановано 

2.2  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

за виконанням фінансових планів підприємств 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ  НА 2022 РІК 

Прибуток 

13,8 млн грн 65,7 млн грн 

Капітальні інвестиції 

в 5 разів > 

ніж в 2021р. 

Кредитні кошти – 47,4 млн грн 

Власні кошти – 16,3 млн грн 

Обласний бюджет – 1,9 млн грн 

•Підприємства, які планують підвищення прибутку в 
2022р. порівняно з планом 2021р. 

69% 

•Підприємства, які планують зниження прибутку в 
2022р. порівняно з планом 2021р. 

28% 

•Підприємства, які планують прибуток в 2022р. на 
рівні плану 2021р. 

3% 

З них: 

на 1 – 10% – 15  

на 11 – 26% – 7  

на 50 – 81% – 3 

• КП «Вінницяобл 
водоканал»  

• ВОКСЛП 
«Віноблагроліс» 

• ОКП «Автобаза 
обласної Ради» 

Найбільший обсяг капітальних інвестицій 

заплановано на підприємствах: 

Розподіл підприємств за розміром планового 

прибутку 2022р. 

 На 2022 рік фінансові плани затверджені для 36 комунальних підприємств (92% загальної кількості) 

Факт                  

2020 

Факт 2021           

I півріччя 

     

 План                  

2022 

20,3 

2,6 

32,9 

Виконання плану по прибутку, млн грн 

Джерела капітальних інвестицій 

2.2  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

за виконанням фінансових планів підприємств 
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Сплата податків та зборів до місцевих 

бюджетів 
Відрахування  частини чистого прибутку 

до обласного бюджету 

Основні податки та збори, які наповнюють 

місцеві бюджети 

ПДФО 
Плата 

за 

землю 

На 31% > ніж було 

заплановано на 2021р. 

План 

2020 

Факт 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

43,8 40,2 
47,4 

61,9 

млн грн 

План 

2020 

Факт 

2020 

План 

2021 

План 

2022 

1,1 

0,4 

1,1 

0,8 

млн грн 

Комунальні підприємства здійснюють 

відрахування частини чистого прибутку до 

обласного бюджету в межах встановленого 

відсотка, згідно з рішенням про обласний бюджет 

на відповідний рік. 

 

1,1 млн грн        0,8 млн грн 

 На 22,4% < ніж було 

заплановано на 2021р. 

Інші 

податки        

і збори 

Податкові надходження до обласного 

бюджету 

2.2  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

за виконанням фінансових планів підприємств 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 2021 РІК 

Прогнозований обсяг надходжень у фінпланах на 2021р. – 2170,9 млн грн 

З державного 

бюджету 

З обласного 

бюджету 

Від плати за 

послуги згідно 

з основною 

діяльністю 

Інші 

надходження 

1744,2 

млн грн 
256,6 

млн грн 

46,5 

млн грн 

123,6 

млн грн 

Затверджений обсяг капітальних інвестицій 110,1 млн грн 

   КНП ТНП «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради» – 41,4 млн грн 

КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»– 30,0 млн грн  

      КНП «Вінницький обласний клінічний центр інфекційних хвороб» – 12,5 млн грн 

Найбільший обсяг капітальних інвестицій у підприємствах: 

2.2  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  

за виконанням фінансових планів підприємств 

Затверджено 29 фінансових планів комунальних некомерційних підприємств (далі – КНП)                 

з 34 (5 підприємств  в стадії реорганізації) 
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2.3 

Здійснення внутрішнього 

аудиту діяльності 

підприємств, установ, 

закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад 

Вінницької області 

ІІ розділ 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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Правові засади утворення та діяльності Управління 

Положення про 

Управління 

Порядок проведення 

внутрішнього аудиту 
Стратегічний план 

діяльності на 2021-

2023 роки 

Операційний план 

діяльності на 2021 

рік 

Порядок організації 

внутрішнього 

контролю 

Цілі діяльності Управління: Завдання Управління: 

Підготовка та надання голові обласної 

Ради, першому заступнику голови 

обласної Ради об’єктивних та 

незалежних висновків і рекомендацій 

щодо ефективності діяльності та 

дотримання чинного законодавства 

підприємствами, установами та 

організаціями, що належать до сфери 

управління обласної Ради 

 Розпорядженнями голови обласної Ради затверджено: 

Управління діє в інтересах 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької області та не підміняє 

контрольних функцій будь-яких 

державних органів 

19 квітня  

2021 року 

30 березня 

2021 року 

30 березня 

2021 року 
19 квітня  

2021 року 

17 лютого 

2021 року 

2.3  

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

діяльності підприємств 
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Проведення внутрішніх аудитів 

Прийняття несвоєчасних та неякісних 
управлінських рішень при виконанні 

завдань та функцій суб’єктами аудиту 

Недотримання вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів, 

невиконання керівниками норм 
Статутів та Контрактів 

Неефективне використання 
фінансових і матеріальних ресурсів, 
неналежне збереження та управління 

майном 

Відсутність у суб’єктів аудиту дієвого 
внутрішнього контролю за 

фінансовою та господарською 
діяльністю  

Виявлені недоліки та 
проблемні питання 

7 планових 

1 позаплановий 

Подано понад 

30 пропозицій 

2.3  

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

діяльності підприємств 
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2.4 

Конкурсний відбір на посади 

керівників підприємств, 

установ, закладів, 

організацій – об’єктів 

спільної власності 

територіальних громад 

Вінницької області 

ІІ розділ 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

90 



 
 

2.4. Конкурсний відбір на посади керівників підприємств, 

установ, закладів, організацій – об’єктів спільної 

власності територіальних громад вінницької області 

 

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

одним з напрямів роботи обласної Ради є 

вирішення в установленому законом 

порядку питань щодо управління 

об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

області, що перебувають в управлінні 

обласної Ради, зокрема призначення і 

звільнення їхніх керівників. 

 

Протягом звітного періоду обласною 

Радою було проведено 23 конкурсних 

відбори на зайняття посад керівників 

підприємств, установ, закладів, 

організацій – об’єктів спільної власності 

територіальних громад Вінницької 

області.        

2.4  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 
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Загальна кількість оголошених конкурсів 

  

   

Охорони  

здоров’я: 

7 закладів 

 

Фізичної культури і 

спорту: 

1 організація 

 

Житлово -

комунального 

господарства: 

3 підприємства 

 

Освіти: 

12 закладів 

2.4  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 
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Законність 

Неупередженість 

Прозорість 

Доброчесність 

Гласність 

1 

2 

3 

4 

5 

2.4  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Основні принципи проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад 
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2.4  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

За результатами конкурсів призначено 22 керівника  підприємств, установ, закладів, 

організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області та 

укладено з ними контракти. 

 

Також протягом звітного періоду, з двома керівниками переукладено контракти у 

встановленому законодавством України порядку. 
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2.5 

Щорічна оцінка керівників  

підприємств, установ, 

закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад 

області 

ІІ розділ 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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2.5 Щорічна оцінка керівників  підприємств, установ, закладів, 

організацій – об’єктів спільної власності територіальних 

громад області 

1 

2 

3 

4 

12 

11 

12 

28 

5 

6 

18 

16 

2.5  

ЩОРІЧНА ОЦІНКА КЕРІВНИКІВ  ПІДПРИЄМСТВ, 

установ, закладів, організацій 

З метою підвищення ефективності діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій - об’єктів 

спільної власності територіальних громад Вінницької області, управління якими здійснює обласна Рада, аналізу 

стану виконання ними посадових обов'язків та нормативно-правових актів,  відповідно до Положення про 

порядок проведення оцінки діяльності керівників, в І кварталі 2021 року проведена оцінка діяльності керівників 

підприємств, установ та організацій за 2020 рік.  
 

Загалом щорічній оцінці підлягало 97 керівників, а саме: 

керівників установ, організацій у галузі культури; 

  керівників установ у галузі фізичної культури та      

    спорту; 

керівників закладів, установ у галузі соціального 

захисту населення; 

керівників установ, закладів у сфері освіти; 

керівників закладів охорони здоров’я; 

 керівників підприємств, установ житлово-комунального 

господарства, інших закладів та організацій. 
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2.5  

ЩОРІЧНА ОЦІНКА КЕРІВНИКІВ  ПІДПРИЄМСТВ, 

установ, закладів, організацій 

Комісія з проведення оцінки діяльності керівників розглянула матеріали, підготовлені 

галузевими департаментами, управліннями, іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації, із зазначенням аналізу виконання керівниками завдань, посадових 

обов’язків та повноважень, визначених Статутами підприємств, установ, організацій, відомості 

про ділові, соціально-психологічні якості, досвід і компетентність та заслухала звіти 

керівників.  

  

На підставі всебічної оцінки діяльності керівників, їхніх ділових якостей та досягнутих 

результатів комісія ухвалила рішення про відповідність усіх 97 керівників займаним посадам. 
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Відгук 

Показники 

фінансово - 

господарської 

діяльності 

Тестування Вузькопрофільні  
показники 

2.5  

ЩОРІЧНА ОЦІНКА КЕРІВНИКІВ  ПІДПРИЄМСТВ, 

установ, закладів, організацій 

Відповідно до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 214 «Про 

проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та організацій — об’єктів 

спільної власності територіальних громад області, управління якими здійснює обласна Рада» 

затверджено нове Положення про проведення щорічної оцінки. 
 

Положення містить нові об’єктивні критерії та обґрунтовані підходи до процедури оцінювання 

ефективності діяльності керівників, здійснення контролю за виконанням ними посадових обов’язків і 

нормативно-правових актів та оцінки ділових якостей, зважаючи на результати роботи. 

У 2022 році оцінювання керівників буде здійснюватися за кожним окремим критерієм зазначеним у 

відгуку, а також вузькопрофільними показниками та показниками щодо результатів фінансово-

господарської діяльності підприємств, установ, закладів та організацій за шкалою від 0 до 5 балів та 

проведенням тестування на знання загального та спеціального законодавства України. 
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       ІІІ розділ  

 

 
 

 Депутатська 

діяльність.  

Робота у виборчих 

округах.  

Зв’язки з виборцями  
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ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТА У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 

ЗВ’ЯЗКИ З ВИБОРЦЯМИ 

3.1 

Діяльність 

фракцій 

ІІІ розділ 
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Фракції обласної Ради 

7 
депутатів 

40 
11 8 

7 депутатів 
депутатів 

депутатів 11 
депутатів 

депутатів 

3.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ ФРАКЦІЙ 

Статтею 26 Регламенту Вінницької обласної Ради 
8 скликання визначено, що депутатські фракції в 
Раді формуються на партійній основі з 
чисельністю не менше 5 депутатів Ради.  

Порядок роботи депутатської фракції, умови 
вступу депутата до депутатської фракції, його 
виходу чи виключення з неї визначаються 
самою депутатською фракцією. 

Депутатські фракції в Раді не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних 
чи релігійних інтересів. 
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ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТА У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 

ЗВ’ЯЗКИ З ВИБОРЦЯМИ 

3.2 

Робота депутатів 

у закріплених 

округах 

ІІІ розділ 
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Робота депутатів у закріплених округах 
   Згідно з рішенням 5 сесії  обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 

року №82 «Про закріплення депутатів обласної Ради 8 скликання за 

сільськими, селищними, міськими територіальними громадами», кожен 

депутат працює з виборцями на своєму окрузі, вивчає потреби 

територіальних громад, представляє та захищає  їхні інтереси в Раді. 

3.2  

РОБОТА ДЕПУТАТІВ У 

ЗАКРІПЛЕНИХ ОКРУГАХ 

У виборчому окрузі депутат місцевої ради, відповідно до статті 10 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», зобов'язаний: 

 
1. Підтримувати зв’язок з 

виборцями, місцевою організацією 

політичної партії, яка висунула його 

кандидатом у депутати місцевої 

ради, відповідною територіальною 

громадою, а також громадськими 

організаціями, трудовими 

колективами підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми 

власності, органами місцевого 

самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади, 

розташованими на відповідній 

території; 

2. Не рідше одного разу 

на півріччя інформувати 

виборців про роботу 

місцевої ради та її 

органів, про виконання 

планів і програм 

економічного і 

соціального розвитку, 

інших місцевих 

програм, місцевого 

бюджету, рішень ради і 

доручень виборців; 

3. Брати участь у 

громадських слуханнях 

з питань, що стосуються 

його виборчого округу, в 

організації виконання 

рішень ради та її 

органів, доручень 

виборців, у масових 

заходах, що проводяться 

органами місцевого 

самоврядування на 

території громади або 

виборчого округу; 

4. Вивчати 

громадську 

думку; вивчати 

потреби 

територіальної 

громади, 

інформувати про 

них раду та її 

органи, брати 

безпосередню 

участь у їх 

вирішенні» 
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ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТА У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 

ЗВ’ЯЗКИ З ВИБОРЦЯМИ 

3.3 

Робочі поїздки 

керівництва обласної 

Ради в райони 

області. Проведення 

виїзних прийомів 

громадян 

ІІІ розділ 
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35 

громад 

>100 

об’єктів 

Робочі поїздки  

3.3  

РОБОЧІ ПОЇЗДКИ КЕРІВНИЦТВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
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ІІІ розділ 

Тульчин Агрономічне 

 

Бар 
Могилів-Подільський 

3.3  

РОБОЧІ ПОЇЗДКИ КЕРІВНИЦТВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

106 



ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ У ГРОМАДАХ: 

ІІІ розділ 

6  

громад 

 

140  

осіб 

 

Пріоритет – максимальне 

наближення влади до людей  

Розглянуто 

822 

звернень 

3.3  

РОБОЧІ ПОЇЗДКИ КЕРІВНИЦТВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

107 



ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

РОБОТА У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ 

ЗВ’ЯЗКИ З ВИБОРЦЯМИ 

3.4 

Використання 

депутатського фонду 

для надання грошової 

допомоги громадянам 

ІІІ розділ 
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Депутати обласної Ради протягом  2021 року надали 5021 громадянам грошової 

допомоги  на суму  11 592 000,00 гривень.   

Грошова  допомога  громадянам з депутатського фонду надавалася на : 

Найбільша сума грошової допомоги , виділеної депутатами обласної  Ради на одного 

громадянина, становить 30 000,00 гривень, найменша – 200,00 гривень. Середній 

розмір наданої  грошової  допомоги  становить  2000,00 гривень. Протягом 2021 року 

депутатами обласної Ради опрацьовано 5021 висновків про надання грошової 

допомоги 

Лікування - 80 % від загальної суми 

Інші потреби, які передбачають гостру необхідність у наданні 

допомоги - 15% від загальні суми 

 Ремонт будівель внаслідок пожежі - 5% від загальної суми 

3.4  

ВИКОРИСТАННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ 

для надання матеріальної допомоги 

громадянам 
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ІV розділ  

 

Співпраця з органами 

місцевого 

самоврядування, 

органами виконавчої 

влади, громадськими 

організаціями. 

Міжнародне та 

міжрегіональне 

співробітництво   
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СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.1 

Діяльність 

Координаційної ради 

з питань місцевого 

самоврядування при 

голові обласної Ради  

ІV розділ 
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4.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради 

112 

   Координаційна рада з питань місцевого самоврядування -  

дорадчо-консультативний орган, який забезпечує співпрацю 

обласної Ради з органами місцевого самоврядування області.  

 

                       Координаційна рада – це єдиний дорадчий орган, де представлені всі громади Вінниччини. 

 

У межах своїх повноважень Координаційна рада 
 

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

 здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;  

 готує пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в сфері місцевого самоврядування з питань 

адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні; 

 обговорює проблемні питання економічного та соціального розвитку області; 

 аналізує діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації регіональних, комплексних 

програм,      місцевих  бюджетів;  

 розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю; 

 узагальнює  і поширює  досвід роботи органів місцевого самоврядування області.  

 

За звітний період було проведено 5 засідань, з яких – 2 виїзні. 
    



Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 

Вінницької обласної Ради 8 скликання утворена на установчому засіданні    

16 грудня 2020 року 

4.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради 

113 

      

Члени Координаційної ради підтримали пропозицію 

голови обласної Ради Вячеслава Соколового утворити 

Координаційну раду з питань місцевого самоврядування, 

яка діє відповідно до Положення, затвердженого 

рішенням 2 сесії обласної Ради 8 скликання від 11 грудня 

2020 року №13. 

Координаційна рада з питань місцевого 

самоврядування при голові Вінницької обласної Ради 8 

скликання (далі – Координаційна рада) у своїй 

діяльності керується Конституцією України, законами 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про 

статус депутатів місцевих рад”, Положенням про 

Координаційну раду, іншими нормативно-правовими 

актами в сфері місцевого самоврядування.  



  

4.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради 

У ході першого засідання були заслухані питання:  

114 

 Про роботу комунальних закладів соціально - гуманітарної сфери в умовах децентралізації. 

 Про бюджетний процес в органах місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації. 

 Про стратегічний розвиток територіальних громад. 

 Про механізми співпраці та підтримки територіальних  громад обласною Радою. 



  

4.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради 

115 

24 березня 2021 року - засідання Координаційної ради з питань  місцевого 

самоврядування  з питання «Про хід виконання Регіональної програми розвитку 

автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 

36 сесії обласної Ради 7 скликання  

від 04 грудня 2018 року № 714» (зі змінами) 

Вячеслав Соколовий: «Обласна Рада 8 скликання ще при 

ухваленні обласного бюджету передбачила збільшення коштів на 

ремонт доріг та зробила внесок для громад «підйомним», 

встановивши співфінансування на рівні 10-15% (раніше було 

50%). Обласна Рада затвердила  видатки з дорожнього фонду на 

капітальний ремонт і реконструкцію комунальних доріг на рівні 

20% (раніше було 5%)». 

Метою Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької 

області на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 

скликання від 04 грудня 2018 року № 71, є реалізація заходів, спрямованих 

на відновлення та розвиток автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених 

пунктах області, для забезпечення інтеграції до національної транспортної 

системи, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 

економічності перевезень. 

Програма відповідає стратегічній цілі 6 Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 

2015 року №893 -  «Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація 

влади та міжбюджетних відносин.» 



4.1  
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громадах області 
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Координаційна рада ініціювала утворення Координаційної ради з питань 

молодіжної політики. 

      

Першочерговими завданнями новоствореного органу є: 
 забезпечення взаємодії й координації роботи органів місцевого самоврядування Вінниччини в 

сфері молодіжної політики; 

 участь у реалізації проєктів, передбачених Стратегією збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на 2020-2027 рр. та обласної цільової соціальної програми «Молодь 

Вінниччини» на 2021-2025 рр. 

   підтримка ініціатив інституцій громадянського суспільства молодіжного спрямування та 

реалізації заходів у цій сфері на території Вінницької області; 

  здійснення інформаційно-просвітницької діяльності в сфері розвитку молоді. 
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  На засіданні розглянуто питання «Про діяльність 

Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» 

    

За результатами засідання рекомендовано заслухати на засіданнях місцевих рад області 

інформацію щодо реалізації державної молодіжної політики в територіальних громадах області. 



  

4.1  

ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради 

118 

Вячеслав Соколовий: «Питання питної води, забезпеченості водою 

та її якості нині – глобальна світова проблема. Для України 

забрудненість водойм і якість питної води – перше питання в 

п’ятірці екологічних проблем, ці ж питання найбільше турбують 

вінничан». 

19 травня 2021 року – виїзне засідання Координаційної ради 

 з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради  

на базі комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» 

 з питання «Про стан забезпечення населення територіальних громад області 

якісною питною водою 

 та послугами з водопостачання і водовідведення» 



  

За результатами засідання Координаційної ради були ухвалені 

рішення: 
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 рекомендувати голові обласної Ради внести на розгляд чергової сесії проєкт рішення «Про Стратегію 

розвитку КП «Вінницяоблводоканал» на 2021-2030 роки» (стратегія була затверджена 11 сесією 8 

скликання від 30 липня 2021 року);  

 районним, сільським, селищним та міським радам провести інвентаризацію та паспортизацію водних 

об`єктів і споруд, сформувати перелік пріоритетних проєктів із забезпечення населених пунктів 

централізованим водопостачанням і водовідведенням, розробити та затвердити місцеві програми 

«Питна вода» на 2021-2025 роки;  

 сформувати перелік пріоритетних проєктів із забезпечення населених пунктів   централізованим   

водопостачанням    і  водовідведенням та подати відповідну інформацію на розгляд управління 

розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації; 

 спільно з Вінницькою обласною Асоціацією 

органів місцевого самоврядування забезпечити 

проведення інформаційної та роз’яснювальної 

роботи серед населення з питань недопущення 

забруднення територій поблизу об’єктів 

водопостачання, водойм, прибережних зон, а 

також навчальних заходів з питань участі у 

грантових програмах, спрямованих на 

покращення стану забезпечення населення 

області якісною питною водою, для 

відповідальних осіб із грантової діяльності 

сільських, селищних, міських рад. 
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Під час практичної частини засідання Координаційної ради 

учасники ознайомилися з діяльністю КП 

«Вінницяоблводоканал» та його головними пріоритетами  

розвитку, зокрема щодо: 

 запровадження стандартів ISO з управління активами на 

підприємстві;  

 проведення інвентаризації активів підприємства, 

оформлення права власності чи права користування на всі 

активи, оформлення технічної документації на всі об’єкти, 

здійснення оцінки активів в установленому порядку;  

 підготовка персоналу для роботи з питання 

тарифоутворення за стимулюючим методом. 
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14 липня 2021 року – виїзне засідання Координаційної ради з питань 

місцевого самоврядування при голові обласної Ради на базі 

Жмеринської міської територіальної громади 

«Про повноваження старости в системі місцевого самоврядування» 

Вячеслав Соколовий: «Основним рушієм для розвитку та змін у громадах 

стала децентралізація, яка створила нові якісні умови для розбудови, 

відновлення  чи ремонтів навчальних закладів, розвитку медичної галузі, 

інфраструктури та забезпечення безпеки. На місцях жителі громад самі 

визначають, що їм потрібно сьогодні, а що буде потрібно завтра. Цей 

інструмент дала децентралізація». 
 

Під час ознайомлення з об'єктами соціальної інфраструктури 

Жмеринської міської територіальної громади учасники Координаційної 

ради відвідали заклад дошкільної освіти №4 «Вишенька», де в рамках 

проєкту «Еnergy Go» провели термомодернізацію. 79% витрат на це було 

профінансовано коштом Європейського Союзу  та 21% - місцевого 

бюджету. 
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    Із 63 громад Вінниччини, старостинські округи створені   в 43 громадах.        

       

 Загальна кількість старостинських округів в області – 395,  

старост – 534 особи     

 Вінницький район – 140 округів / 134 старости; 

 Гайсинський район – 72 округи / 121 староста; 

 Жмеринський район – 43 округи / 55 старост; 

 Могилів-Подільський район – 39 округів / 72 старости; 

 Тульчинський район – 39 округів / 83 старости; 

 Хмільницький район – 62 округи / 69 старости 



  

За результатами засідання Координаційної ради було 

прийнято рішення 

звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України з наступними пропозиціями: 

 Удосконалити на законодавчому рівні механізм визначення меж старостинських округів, як 

частини територій громад, в межах яких розташовані один або декілька населених пунктів, а 

також територій між цими населеними пунктами, визначених рішенням місцевих рад.  

 Створити законодавчі передумови для обов’язковості прийняття статутів територіальних 

громад, в яких будуть регламентовані форми безпосередньої участі жителів громади у 

вирішенні питань місцевого значення.  

 Удосконалити норми законодавства про органи самоорганізації населення в частині 

забезпечення їх представництва в органах місцевого самоврядування.  

 Передбачити на законодавчому рівні, в разі тимчасової відсутності старости (відпустка, 

відрядження, тимчасова непрацездатність), можливість виконання його обов’язків іншими 

посадовими особами місцевої ради.  

 Розглянути можливість виділення цільової субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури сільських територій.  

 Розробити та затвердити Типове положення про старосту для врегулювання на 

законодавчому рівні прав та обов’язків старости.  
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На засіданні обговорено питання 

«Про  забезпечення фінансової спроможності територіальних громад 

шляхом цифровізації земель та ефективного управління ними»  

Владислав Скальський – голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 

розвитку інвестицій та місцевого самоврядування представив членам Координаційної ради 

звіт про ефективність використання земель у Вінницькій області та наголосив, що «в умовах 

децентралізації саме земля повинна бути головним бюджетоутворюючим ресурсом для  

територіальних громад». 



  

7 грудня 2021 року – Урочисте засідання Координаційної ради з питань  

місцевого самоврядування  з нагоди Дня місцевого самоврядування 

 

Під час Урочистого засідання були нагороджені кращі представники органів місцевого 

самоврядування області – голови територіальних громад, секретарі і депутати обласної, 

міських, селищних і сільських рад – відзнаками Верховної Ради України, обласної Ради та 

обласної державної адміністрації. 

 

Члени Координаційної ради на засіданні розглянули також питання земельних відносин та  

вирішили звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

протидії захопленню земель територіальних громад.  

 



СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.2 

Координація роботи з 

розробки та 

затвердження 

стратегій розвитку 

територіальних громад 

до 2030 року 

ІV розділ 
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4.2  

КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО 

2030 РОКУ 

Протягом 2021 року затверджено 52 стратегії розвитку територіальних громад Вінницької 

області до 2030 року. 59 громад Вінниччини ухвалили стратегії розвитку – це 94%  від 

загальної кількості. 
 

Обласна Рада надає методичну, організаційну та практичну допомогу громадам області, 

розроблено покрокову інструкцію та шаблони стратегічних документів, проведено  

практичні семінари і лекції. Наявність стратегій допомагає громадам якісно визначити свої 

пріоритети розвитку, шляхи досягнення цілей, врахувавши потенційні ризики.   
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4.3  

КОНКУРС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «КОМФОРТНІ ГРОМАДИ 

Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» в 2021 році 

Метою Конкурсу є відбір проєктів розвитку сільських, 

селищних, міських та районних рад, які 

співфінансуються за рахунок коштів обласного бюджету 

Загальне фінансування 

конкурсу  

20 млн грн 
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Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» в 2021 році 

ВІД КОЖНОГО ОМС 

сільські, селищні, міські та 

районні ради 

І категорія 

обсяг співфінансування – до 350 тис грн  

власний внесок – не менше 50%  

від загального бюджету проєкту 

 

max 4    max 2 

подати переможці 

спільні проєкти, розроблені 

декількома ОМС 

ІІ категорія  

обсяг співфінансування – до 500 тис 

грн  
власний внесок – не менше 50%  

від загального бюджету проєкту 

проєктів проєкти  

з населенням до 10 тис. осіб  

власний внесок – не менше 30 %  
від загального бюджету проєкту 
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«Безпечна громада» - впровадження сучасних цифрових технологій та рішень 

для підвищення рівня безпеки та добробуту жителів громади (в т.ч. створення 

систем відеоспостереження) 

«Здоров’я жителів громади» - здійснення належного матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров’я (первинного та вторинного рівня) задля 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення області 

«Сучасна громада» - розвиток спортивної та туристичної інфраструктури, 

благоустрій територій і зон відпочинку, розбудова та модернізація мереж 

вуличного освітлення та інше 

«Доступні послуги» - розвиток центрів надання адміністративних послуг 

«Спроможна громада» - економічний розвиток громад, розвиток 

малого підприємництва 

«Культурний розвиток громади» - відновлення та збереження історико-

культурної, духовної спадщини 

«Інклюзивна громада» - підтримка осіб з інвалідністю та створення 

безперешкодного життєвого середовища 
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Технічний відбір пройшли 

165 проєктів 

63 територіальні громади 

3 районні ради 

Подано 213 проєктів 

204 проєкти 1 категорія 

9 проєктів 2 категорія 

Експертна оцінка здійснювалась 

 Виконавчим адміністратором конкурсу  
Фонд громади «Подільська громада» 

Секретаріат ВОАОМС 

Переможці конкурсу 

в 2021 році 
70 проєктів 

Загальна вартість проєктів 

Очікуване фінансування з обласного бюджету 

33,5 млн грн Залучені кошти територіальними громадами та партнерами 

53,2 млн грн 

19,7 млн грн 

4.3  

КОНКУРС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «КОМФОРТНІ ГРОМАДИ 

Конкурс Вінницької обласної Ради 

«Комфортні громади» в 2021 році 
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САМОВРЯДУВАННЯ 

4.4 

Робота обласної 

Асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 
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4.4 

РОБОТА ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ОМС 

Напрями діяльності ВОАОМС: 

 Актуальні питання діяльності ОМС 

 Фандрейзинг та проєктний менеджмент 

 Нарощення потенціалу молоді 
 

Організовано та проведено: 

 3 онлайн-консультації по наданню методичної і практичної допомоги 
з питань реорганізації органів місцевого самоврядування  

 19 навчальних заходів (онлайн) з актуальних питань ОМС 

 3 заходи офлайн для голів ТГ щодо стратегічного управління розвитку 
громад та використання спільного фінансування рад і громад для 
реалізації проєктів соціального, комунального та іншого спрямування 

 навчальні семінари для депутатів місцевих рад та для старост ТГ 

 організовано робочу поїзку для голів ТГ Вінниччини до                   
Івано-Франківської області з метою перейняття досвіду розвитку 
територіальних громад та впровадження нових організаційних методів 
управління громадами в інших областях України  

 

Розробка навчальних курсів/програм: 

 розроблено 1 навчальний курс по фандрейзингу 

  розроблено 3 навчальні програми з проєктного менеджменту 

 та навчальні програми з організації діяльності депутатів місцевих рад та 
старост ТГ                        
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КОМУНІКАЦІЯ 

 

Інформаційно-промоційна діяльність: 

 

 Сайт ВОАОМС (висвітлення актуальної для громад 
Вінниччини інформації) - наповнюється щоденно 

 

 Газета "Вісник Вінницького самоврядування" - 
випускається та розсилається на ОМС щоквартально 

 

 Соціальні мережі (Телеграм, Фейсбук, Інстаграм) – 
постійно 

 

 Інформаційний бюлетень від ВОАОМС (сформовано та 
розіслано _40_ випусків) – щотижнево 

 

 "Швидка допомога" (консультації для представників 
громад: 

 

  онлайн – близько 100 з питань проєктної діяльності 

  більше 600 з юридичних питань; 

 - виїзних - 15 виїздів в громади 

 
 

4.4 

РОБОТА ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОАОМС 

4.4 

РОБОТА ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Реалізовано 2 міжнародні проекти: 

 

1. "JOURNEY" (“Спільні зусилля з об’єднання мереж 
підприємницької молоді підприємницької молоді із сільської 
місцевості”, що співфінансувався Програмою ЄС Еразмус+). Проєкт 
пропонував інноваційний підхід у галузі розвитку підприємницького 
потенціалу сільської молоді країн Східного партнерства, що беруть 
участь у проєкті (Україна, Азербайджан та Грузія) від партнерів з країн 
ЄС. (15.12.2018-14.09.2021) 

 

2. Польсько-український проєкт “Школа молодих та 
свідомих лідерів” 

 
Підвищено лідерські якості 16 молодих людей з ТГ; налагоджено 
співпрацю “молодь-влада-громада”; досліджено молоддю 16 
територіальних громад та підготовлено 16 “Мап ресурсів та потреб 
громади”/інформаційних відероликів. 

 
 На стадії оцінювання донорами: 

       3 проєкти щодо нарощення потенціалу фахівців громад Вінниччини 

 

 1 польсько-український  проєкт на етапі підготовки до реалізації у             
2022 р. 
 

 



 
 

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА 
 

Міжрегінальне: 

 Хмельницька область 

 Житомирська область 

 Черкаська область 

З метою обміну досвідом та розповсюдження кращих  

практик розвитку ТГ підписано 25 Меморандумів про  

співробітництво на рівні територіальних громад. 

Міжнародне: 

 Словаччина (обмін досвідом, спільні проєкти); 

 Чехія (спільні проєкти); 

 Польща (обмін досвідом, спільні проєкти); 

 Німеччина (спільні проєкти); 

 Італія (спільні проєкти); 

 Франція (спільні проєкти); 

 Грузія (спільні проєкти); 

 Азербайджан (спільні проєкти); 

 Румунія (обмін досвідом, спільні проєкти); 

 Молдова (спільні проєкти). 
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РОБОТА ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 
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СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.5 

Діяльність 

громадської Ради 

при обласній Раді. 

Залучення 

громадськості 

ІV розділ 

138 



 

    

 

 

                                                                               

4.5  

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

 

 
 
 

 

 

створення умов для повноцінної реалізації громадянами права на участь у формуванні 

та реалізації регіональної і місцевої політики; 

 

здійснення громадського контролю за діяльністю обласної Ради та її органів; 

 

здійснення моніторингу за врахуванням пропозицій громадськості в процесі прийняття та 

провадження рішень обласної Ради. 

Громадська рада при Вінницькій обласній Раді 

Створена 23.02.2021 року                            Склад ради – 43 представника  інститутів         

на загальних зборах відповідно                        громадянського суспільства 

поcтанови КМУ від 3 листопада 2010 р. 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні  та реалізаціі державної 

політики» 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 
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СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.6 

Діяльність Агенції 

регіонального розвитку 

Вінницької області щодо 

забезпечення 

регіонального та 

місцевого розвитку. 

Залучення інвестицій в 

економіку регіону 

ІV розділ 
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4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

Пріоритетні напрями діяльності Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області 

 

 регіональний розвиток 

 розвиток малого та середнього 

підприємництва 
Результати діяльності  

128 заходів, з них: 

-  регіональний розвиток 

-  розвиток малого та  

    середнього підприємництва 

22 

41 

-  консультації 65  

органи виконавчої влади та місцевого  

самоврядування 
270 

бізнес 178 

Неприбуткові громадські організації, заклади 

вищої освіти, міжнародні партнери 
142 

 

 залучення інвестицій/міжнародне співробітництво 

 організаційний розвиток 

Робота у робочих групах (6) / конкурсних комісіях (3) 

 Участь у розроблені та реалізації регіональних стратегічних документів, планів заходів 

з їх реалізації, програм і проєктів регіонального розвитку, 

 Проведення консультацій, навчань для органів влади щодо актуальних питань громад 

та залучення зовнішніх ресурсів, 

 Сприяння та участь у міжрегіональному  співробітництві, 

 Співпраця з метою написання, подання та спільної реалізації проєктів регіонального 

розвитку. 

590 учасників, з них: 
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4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

Надання інформаційної, методичної та консультативної 

допомоги органам влади у сфері поводження з відходами 

Надано експертно-консультативну та 

методичну допомогу:  

 

Вінницькій ОДА  

 

11 громадам Південного кластеру. 

участь у 7 засіданнях 

Заходи проводились за підтримки Проєкту "Підтримка децентралізації в Україні "/DESPRO.  

Пілотний проєкт «Розроблення місцевого плану управління відходами у рамках 

«Південного кластеру» (МПУВ) 

Проєкт «Інформаційно-комунікаційна підтримка Регіонального  плану управління 

відходами для Вінницькій області 2020» 

Бюджет -  81,5 тис. грн, з них   

Проєкт DESPRO  - 60,0 тис. грн 

Власний внесок  - 21, 5 тис. грн 

Здійснено інформаційно-комунікаційну 

підтримку процесу розроблення Регіонального 

плану управління відходами - "Простими 

словами про складне" 

Залучено 100 тис. грн на проведення 

СЕО РПУВ 

Діяльність: 
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4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

Сприяння в реалізації регіональної політики в напрямі смарт-

спеціалізації 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники 

бізнесу, заклади вищої освіти, громадськість 
40 учасників:  

Проведено 2 круглі столи з залученням зовнішніх експертів 

Проєкт «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком як 

якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області», 2021-2023 рр. 

Бюджетна програма 2751270 «Підтримка регіональної політики України»  

 

Бюджет проєкту: 2 163 тис. грн, з них :  

державний  - 1 585 тис. грн 

власний внесок -  518 тис. грн  

громади -   60 тис. грн,  

бюджет Тульчинської, Калинівської, 

Теплицької громад 

включити Вінницьку область до Європейської платформи смарт-

спеціалізації  S3 До кінця 2021 р планується 

Ключові заходи проєкту 

 Навчальна поїздка до м. Львів з метою обміну досвідом 

та розвитку медичного туризму як смарт-спеціалізації 

регіону. 

 Проведення навчального курсу «Інструменти прийняття 

якісних управлінських рішень» для 20 представників 

ОМС громад Вінницької області 
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4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

Сприяння в розвитку мікро-, малого та середнього 

підприємництва 

Реалізація проєкту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит 

для аграрної галузі – Україна» UAFATA 

Учасники 100 осіб: 

 
 

 органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

 представники бізнесу 

 заклади вищої освіти, НГО 

Проведено: 

 

6 онлайн-семінарів 

2 офлайн-заходи 

Надано понад 20 індивідуальних 

консультацій 

Проєкт «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та 

мікропідприємництва», спільно з партнерами 

за підтримки спільного проєкту Уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні 

«Посилене партнерство для сталого розвитку» 

Результати:  

 

12 проєктів-переможців 

Бюджет мікропроєктів  -  956, 7 тис.грн,  

з них: 

Грант -  520,2 тис. грн 

 Власний внесок учасників 

 у матеріальній формі  -  436,5 тис. грн 

Створено 6 нових робочих місць  

Розширено діяльність 6 господарств  
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Міжнародний проєкт «Спільні зусилля з об’єднання мереж 

підприємницької молоді із сільської місцевості» JOURNEY, за 

підтримки Erasmus+ 

4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

За результатами діяльності Комітету 

стейкхолдерів розроблено 2 рекомендаційні 

документи: 

впроваджувався в партнерстві з Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування 

Участь в освітніх заходах взяли 155 молодих 

людей з Вінницької області  

Розроблено 30 

 для органів місцевого самоврядування  

 розроблено рекомендації щодо розвитку 

молодіжного підприємництва 

 надано пропозиції Вінницькій ОДА та 

ОР  щодо запровадження комплексу 

заходів з підвищення спроможності 63 

громад у розробленні політик з підтримки 

мікропідприємництва; 

бізнес-моделей власних справ 
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Діяльність із залучення інвестицій 

4.6 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ 

Напрями діяльності. Загальна кількість заходів та 

учасників, листопад 2020 – грудень 2021 

Вебінар «Інвестиції (від 10 млн євро) в інфраструктуру 

громад» 

 

Залучення інвестицій в економіку області 

Залучено 2 026 тис. грн, з них: 

 державний бюджет - 1 217 тис. грн 

 кошти особистих 

домогосподарств  - 436,5 тис. грн 

міжнародна технічна  

 допомога   - 809, 0 тис. грн 

Обласний бюджет Залучені кошти 

800,0 

2 026 

тис. грн 

+ понад 2,5 грн 

на кожну 

бюджетну 

гривню 

Учасники - 20 осіб: фахівці ОМС,  

КП громад 

На кожну бюджетну гривню, витрачену на утримання Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області у 2021 році залучено понад 2,5 гривні  
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Міжнародне та 

міжрегіональне 

співробітництво 
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4.7  

МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО  

Вінницькою обласною Радою продовжується робота щодо 

налагодження міжнародного співробітництва між громадами 

області, зокрема, в рамках реалізації проєкту децентралізованого 

співробітництва, за підтримки Міністерства Європи і закордонних 

справ Франції Організовано ряд робочих зустрічей та поїздок, 

зокрема офіційної делегації Вінницької області до Французької 

Республіки.  
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СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.8 

 

Проєктна та 

інвестиційна 

діяльність 

ІV розділ 
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4.8  

ПРОЄКТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

  
       

 

 

Протягом звітного періоду частину 

проєктів було імплементовано за участі 

міжнародних організацій, фондів та 

програм (EGAP,U-LEAD і т.п.) 

  

Розроблено та  подано   на  розгляд   громад Вінницької   
області понад 10 проєктних заявок на суму, що 
перевищує 35 млн грн 

До проєктної діяльності долучилася переважна 
більшість громад області 

Організовано інформаційні зустрічі та надано 
індивідуальні консультації громадам, що співпрацюють 
з іноземними донорами або планують розвивати 
проєктну діяльність    

Проєктна діяльність 
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4.8  

ПРОЄКТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

Інвестиційна діяльність спрямована на залучення прямих інвестицій, забезпечення системних комунікацій з 

потенційними та існуючими інвесторами та  створення позитивного інвестиційного іміджу Вінницького  

регіону, в цілому, та територіальних громад зокрема. 

З метою прискорення процесів індустріалізації та ефективної реалізації інвестиційного потенціалу 

Вінниччини розпорядженням Голови обласної Ради від  30 липня 2021 року № 221 утворено робочу групу з 

координації розбудови  індустріальних парків у  Вінницької області. 

 У звітному періоді відбулись два засідання робочої групи (6 вересня  і 24 листопада 2021 року) - за 

результатами першого засідання робочої групи визначені ефективні критерії вибору інвестиційних 

ділянок для створення індустріальних парків та рекомендовано створити в Козятинській ТГ робочу 

групу  з координації розбудови індустріального парку; 

 За результатами другого засідання робочої групи визначені найбільш привабливі для створення 

індустріальних парків ділянки в Вороновицькій,Тульчинській і Ямпільській ТГ та  рекомендовано 

створити  у вищезазначених територіальних громадах робочі групи  з координації розбудови 

індустріальних парків.    
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4.8  

ПРОЄКТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

Обласна Рада  забезпечує системні комунікації з потенційними та існуючими 

інвесторами і вивчення їх потреб. З цією метою  проводяться циклічні зустрічі з 

представниками інвесторів із таких країн як Королівство Нідерландів, Німеччина, 

Польща, Туреччина, і т.д. 
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4.8  

ПРОЄКТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

Для створення бази інвестиційно привабливих ділянок типу «brownfield»  і «greenfield» в 

територіальних громадах області проводиться системна робота по розробці інвестиційних 

паспортів, а відповідальним  за даний напрямок фахівцям громад надається методична та 

інформаційна допомога профільними управліннями обласної Ради. 
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V розділ  
 

 

Розпорядча та 

організаційна 

діяльність 
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РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1 

Розпорядження, 

прийняті головою 

обласної Ради у 

міжсесійний 

період  

V розділ 
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У міжсесійний період, з метою вирішення оперативних питань та інших поточних 

завдань, головою обласної Ради,  в межах повноважень, видано 1495 розпоряджень з 

основної діяльності обласної Ради та з питань кадрового забезпечення.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5.1  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРИЙНЯТІ ГОЛОВОЮ 

ОБЛАНОЇ РАДИ у міжсесійний період 

40%; 658 

25%; 405 

17%; 290 

18%; 283 

Розпорядження про відпустки 

Розпорядження з основної діяльності  

Розпорядження про відрядження 

Розпорядження з особового складу 

1636 

156 
156 



РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.2 

Звернення 

громадян 

V розділ 
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Питання роботи із зверненнями громадян, організація їх особистого прийому є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності обласної Ради.  

Під особистим контролем голови обласної Ради є вирішення проблемних питань, з якими звертаються 

учасники бойових дій, ветерани праці, інваліди, багатодітні сім’ї, інші    громадяни.  

     

Забезпечена можливість для громадян 

одержати детальну інформацію щодо 

оформлення письмового звернення або 

відповідних роз'яснень з порушеного у 

зверненні питання, вишукуються конкретні 

шляхи вирішення їх проблем та готуються 

своєчасні аргументовані відповіді та 

роз’яснення. 

 

Головою обласної Ради проведено 2 виїзних 

прийоми громадян у Жмеринському районі, 

де розглянуто 135  звернень.  

 

 

За звітний період до обласної Ради надійшло 881 звернення. За результатами розгляду: 467 звернень 

вирішено позитивно, на 250 – дано роз’яснення, 109 звернень надіслані за належністю, 3 не підлягають 

розгляду, відповідно до чинного законодавства,  52 - перебувають на контролі. 

  

Керівництвом обласної Ради розглянуто: 187 звернень, які надійшли поштою; 561 звернення (60%), які 

громадяни надали особисто; 8 звернень, які надійшли від органів влади.                                            

Зареєстровано та опрацьовано 81 колективне звернення (10%) за підписом  3857 громадян.  

5.2  

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
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З метою об’єктивного, всебічного та вчасного розгляду звернень громадян проводиться їх постійний аналіз, 

який свідчить, що найчастіше жителями області порушуються питання у сферах: соціального захисту (539 

звернення), а саме: надання матеріальної допомоги, отримання пільгового автотранспорту, перерахування 

пенсії, забезпечення соціальних виплат, надання субсидій;  житлової політики (50 звернень); охорони 

здоров’я (30 звернень); діяльності органів місцевого самоврядування (30 звернень). 

 

 

5.2  

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Пенсіонери; 168 

Працівники 
бюджетної сфери; 28 

Військовослуж бовці ; 
6 

Діти війни; 6 

Діти з інвалідністю; 26 

Учасники бойових 
дій; 21 

Особи з інвалідністю I 
групи; 34 

Особи з інвалідністю 
II групи; 20 

Інші ; 385 

Діти ; 32 

Підприємці ; 18 

Особи з інвалідністю 
III групи; 32 

Селяни; 19 

Особи, що потерпіли 
від Чорнобильської   

катастрофи; 9 

Організація роботи зі 

зверненнями громадян та 

вирішення порушених у них 

питань постійно 

висвітлюється на офіційному 

вебсайті обласної Ради. 

Серед усіх категорій 

населення, які зазначили свій 

соціальний статус, до 

обласної Ради найчастіше 

зверталися:  

  

159 



РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.3 

Утворення та 

діяльність 

робочих груп, 

комісій 

V розділ 
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      У результаті напрацювань робочих 

груп внесені конструктивні 

пропозиції для розроблення проєктів 

рішень обласної Ради та прийняття їх 

на пленарних засіданнях сесій 

обласної Ради                              8 

скликання, а саме: 

 Про проведення оцінки діяльності 

керівників підприємств, установ, 

закладів та організацій — об’єктів 

спільної власності територіальних 

громад області, управління якими 

здійснює обласна Рада.  

5.3  

УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧИХ 

ГРУП, КОМІСІЙ 

Для вирішення нагальних проблем розпорядженнями голови обласної Ради утворено 15 робочих груп з 

питань удосконалення діяльності обласної Ради; з проведення комплексного аналізу Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; з вивчення питання щодо господарської 

діяльності комунальних підприємств, які є об’єктами  права спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області; з координації розбудови індустріальних парків в області; з вивчення питання  

щодо можливості передачі на баланс територіальних громад області газорозподільчих систем; з вивчення 

стану навчально-тренувальної роботи в спортивних школах, які є об’єктами спільної власності 

територіальних громад області  та інші. 

 Про програму «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки».  

 Про Бюджетний регламент Вінницької обласної Ради. 

 Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 

2022 роки та інших обласних програм. 
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Комісією з питань обстеження котелень підприємств, закладів, установ, організацій, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області  обстежено майже 30 котелень та теплових мереж 

обласних закладів освіти, медицини та напрацьовано пропозиції, які схвалені на засіданні постійної  комісії 

обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

До роботи робочих груп і комісій залучалися не тільки депутати обласної Ради, працівники виконавчого 

апарату обласної Ради, але і представники облдержадміністрації, територіальних управлінь, фахівці 

відповідних сфер діяльності. Це сприяло оперативній роботі, прийняттю кваліфікованих рішень. Про 

ситуацію в кожному конкретному випадку поінформовано депутатів обласної Ради. 

 

5.3  

УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧИХ 

ГРУП, КОМІСІЙ 
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РОЗПОРЯДЧА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.4 

Конференції, 

семінари, круглі 

столи. 

Роз’яснювальна 

робота 

V розділ 

163 



5.4  

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ. 

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА 

З метою активізації діалогу між територіальними громадами, які в умовах 

децентралізації затвердили Стратегію розвитку-2030, та українськими і закордонними 

інвесторами Вінницька обласна Рада ініціювала перший масштабний форум «Інвестуй у 

Вінниччину». Інвестиційний захід було проведено  21 липня 2021 року  в м. Козятин. 
 

Участь у форумі взяли керівництво області, депутати обласної Ради, дипломатичні 

працівники іноземних консульств і посольств, представники Офісу Реформ, органів 

місцевого самоврядування, Академії економічних наук України, Вінницького бізнес-

клубу, закордонного та українського бізнесу.  
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5.4  

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ. 

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА 

Із 7 по 9 вересня  2021 року на території аеропорту «Вінниця» – на площі понад 24 000 кв. м 

– відбулася аграрна виставка «АГРО-Вінниця». Співорганізаторами були  Вінницька обласна 

Рада, Вінницька міська рада, Вінницька обласна державна адміністрація. 

Понад 200 учасників, серед яких – представники українських і світових виробників 

сільгосподарської техніки й устаткування, презентували найсучасніші технології та 

інноваційні рішення для аграріїв.  
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5.4  

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ. 

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА 

7 вересня 2021 року -  в перший день виставки «АГРО-Вінниця» - було проведено 

конференцію на тему: «Аграрна галузь Вінниччини: стан та перспективи розвитку». Захід 

став платформою для спілкування та формування ефективного діалогу між провідними 

представниками  агросектору області, постачальниками інноваційних послуг і органами 

місцевого самоврядування.  
 

Дискусійна панель стала майданчиком для обговорення сучасного стану аграрної галузі, 

рівня  впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві, стратегії 

інтенсивного розвитку галузі та перспектив розбудови агропромислового комплексу 

Вінницької області. Під час конференції відбулися презентації Агрокластеру Agrovin, 

Агрохабу та проєкту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна». 
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5.4  

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ. 

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласною Радою було організовано та проведено практичні семінари зі стратегічного 

планування та інвестиційної діяльності для профільних фахівців територіальних громад 

Вінницького, Могилів-Подільського та Тульчинського районів. 
 

Такі заходи спрямовані на підвищення інвестиційного потенціалу територіальних громад, 

розвиток ефективної співпраці між органами місцевого самоврядування та 

представниками бізнес-структур.  
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VІ розділ  

 
 

Відкритість та 

гласність у  

роботі Ради 
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ВІДКРИТІСТЬ ТА ГЛАСНІСТЬ 

У РОБОТІ РАДИ 

6.1 

Забезпечення 

доступу до публічної 

інформації 

VІ розділ 
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Здійснюється постійний облік, систематизація, аналіз, контроль запитів на інформацію, 

надаються  консультації щодо оформлення запитів та надання відповідей на них. 

 

На офіційному вебсайті обласної Ради функціонує розділ «Публічна інформація». 

 

Якісний і кількісний аналіз структури запитів на інформацію, що надходять на адресу 

обласної Ради, свідчить, що за звітний період надійшло 148 інформаційних запитів. 

 

З них: 

 надано роз’яснення – на 9 запитів, 

 вирішено позитивно –  81 запит, 

 надіслано за належністю – 58 запитів. 

 

Всі інформаційні запити розглядаються в 

установлені законодавством терміни та  

надаються грунтовні відповіді на них. 

 

     

Обласною Радою повною мірою забезпечено виконання Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”. 

  

 

фізичних 

осіб; 88 

юридичних 

осіб; 5 

громадських 

організацій, 

ЗМІ; 55 

Інформація про результати розгляду запитів на 

інформацію, що надійшли до обласної Ради звітний 

період 

6.1  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ  
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ВІДКРИТІСТЬ ТА ГЛАСНІСТЬ 

У РОБОТІ РАДИ 

6.2 

Інформаційна 

діяльність. Взаємодія із 

друкованими та 

електронними ЗМІ. 

Комунікація з 

громадськістю 

VІ розділ 
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6.2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВЗАЄМОДІЯ 

ІЗ ДРУКОВАНИМИ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ ЗМІ. 

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           На сайті Вінницької обласної Ради вчасно та оперативно 

розміщуються новини та повідомляється уся інформація про діяльність 

Вінницької обласної Ради, її керівництва та постійних комісій обласної 

Ради, а також про роботу підприємств, установ та організацій – об’єктів 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.  

           Інформування про заходи обласної Ради ведеться також у 

соціальних мережах Facebook та Telegram-каналі обласної Ради. 

           Трансляція сесій відбувається на сайті обласної Ради, у YouTube та 

на сторінці голови обласної Ради у Фейсбук. 
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Взаємодія із  друкованими та електронними ЗМІ  

 

        У 2021 році відповідно до «Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-

2022 роки» були передбачені кошти у сумі 320 тис. грн для 

висвітлення діяльності обласної Ради, постійних комісій, 

депутатів і керівництва обласної Ради у ЗМІ.  
 

        Були укладені угоди на суму  312 тис. 300 грн з 

інформаційним агентством «Укрінформ», сайтом 

«Вінниця.Інфо», ТОВ «АВР Фенікс Медіа», Телеканалом 

«ВІТА», газетою «Подільська зоря» та радіо «Місто над 

Бугом».    
 

        Інформація про діяльність обласної Ради 

висвітлювалася у локальних районних ЗМІ, а також у 

виданнях «33-й канал», «20 хвилин», на телеканалах 

«Суспільне» та «Вінниччина», у виданні «Освіта України», 

«Голос України» та інших ЗМІ.  
 

       Журналісти місцевих та регіональних ЗМІ, а також 

всеукраїнські мас-медіа мали можливість оперативно 

отримати коментарі щодо актуальних питань. 

6.2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВЗАЄМОДІЯ 

ІЗ ДРУКОВАНИМИ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ ЗМІ. 

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
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Взаємодія та співпраця з громадами  

 

        Діяльність обласної Ради висвітлюється на 

сайті Української асоціації районних та обласних 

рад.  

      

 

 

 

      

 

 

        Управління у справах медіа та комунікацій спільно з Вінницькою 
обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування провели 
тренінг для представників територіальних громад, які відповідають за 
співпрацю зі ЗМІ. 
 

       Інформація про діяльність обласної Ради, рішення 

сесій обласної Ради розміщується на сайтах 

територіальних громад та районних рад. 

6.2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВЗАЄМОДІЯ 

ІЗ ДРУКОВАНИМИ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ ЗМІ. 

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
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ВІДКРИТІСТЬ ТА ГЛАСНІСТЬ 

У РОБОТІ РАДИ 

6.3 

Висвітлення діяльності 

обласної Ради та 

депутатів обласної ради 

на офіційному сайті 

обласної Ради, в 

електронних і 

друкованих ЗМІ 

VІ розділ 
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Висвітлення діяльності обласної ради та      

співпраця зі ЗМІ 

 

 

 

6.3. 

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА 

ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ, В ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

Журналісти мають 

змогу оперативно 

отримувати 

коментарі від 

керівництва 

обласної Ради та 

депутатів. 

 

Для медіа-

спільноти 

анонсуються усі 

заходи, які 

проводить обласна 

Рада – журналісти 

мають змогу брати 

у них участь.  
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На сайті обласної Ради, в друкованих та електронних засобах масової інформації 

було розміщено понад 1800 публікацій про діяльність обласної Ради 

6.3. 

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА 

ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ, В ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ЗМІ 
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