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29 липня

2022 р.

27

сесія 8 скликання

Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 3 сесії
обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 18
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального
розвитку України», враховуючи клопотання обласної державної адміністрації
та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію обласної державної адміністрації «Про звіт щодо
виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
області на 2021 рік, затвердженої рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2020 року № 18», взяти до відома.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії обласної Ради 8
скликання від 24 грудня 2020 року № 18 «Про Програму економічного і
соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого
самоврядування (Скальський В.В.) та з питань економіки, фінансів та
бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток 1 до рішення 27 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 29 липня 2022 р. № 388

Звіт щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 3 сесії обласної Ради
8 скликання від 24 грудня 2020 року № 18
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021
рік (далі - Програма), затверджена рішенням 3 сесії обласної Ради 8 скликання від
24 грудня 2020 року № 18, розроблена відповідно до засад Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (затверджена
рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 21 лютого 2020 року
№ 921), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.
Головною метою Програми є забезпечення сталого розвитку соціальноекономічного потенціалу області шляхом підвищення конкурентоспроможності
економіки регіону, посилення інвестиційної та інноваційної привабливості,
модернізації соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку
самодостатнього місцевого самоврядування задля покращення рівня добробуту та
соціальної захищеності населення.
Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом реалізації пріоритетів у
визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в оборонній та
правоохоронній діяльності; захист населення і територій області від наслідків
надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту; забезпечення умов сталого
економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області;
розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення;
екологічна безпека навколишнього середовища; розвиток громадянського
суспільства.
Реалізація Програми здійснювалася завдяки узгодженим спільним діям
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Основні показники, що характеризують економічний
та соціальний розвиток області
(за 2021 рік до 2020року):
до зведеного бюджету області за підсумками 2021 року надійшло доходів
без міжбюджетних трансфертів у сумі 12 615,5 млн грн (107,4 % до планових
показників), що на 1 628,7 млн грн або на 14,8% більше 2020 року;
надходження до загального фонду бюджетів територіальних громад за
2021 рік по відношенню до 2020 року зросли на 1300,2 млн грн або на 15,4%;
надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за звітний період становили 5 584,7 млн грн, що на 14,7%) більше
2020 року;
- індекс виробництва валової продукції сільського господарства - 122,2%;
І місце серед регіонів України а обсягами виробництва валової продукції
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сільського господарства, по виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності
поголів’я птиці, за обсягами виробництва продукції сільського господарства на 1
особу;
- II місце серед регіонів України по виробництву молока та чисельності
поголів’я ВРХ, в тому числі і корів;
- індекс будівельної продукції становив 120, 1% (II місце серед регіонів
України,);
індекс споживчих цін становив 108,7%) (II місце серед регіонів України);
- оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах склав - 41,5 млрд
грн та зріс на 18,5%) (за темпом росту - 4 місце серед регіонів України);
II місце серед обласних державних адміністрацій за кількістю закупівель
через електронну систему Рго2огго;
- індекс промислової продукції становив 98,9%о;
номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2021
року порівняно з відповідним періодом 2020 року збільшилась на 2097 грн або на
20,7%) і становила 12220 грн (за рівнем - 10 місце серед регіонів України, а за
темпом росту - 11 місце);
баланс зовнішньої торгівлі за січень-листопад 2021 року є позитивним,
сальдо балансу становить 536,4 млн дол. СІНА;
ЦІЛЬ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА
ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених
законодавством, у галузі оборони та мобілізаційної підготовки.
Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була спрямована
на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи,
дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання
відповідних завдань Президента, Уряду України.
З метою виконання визначених завдань в області проводились наступні
заходи щодо:
• підготовки та удосконалення системи територіальної оборони області;
• підготовки території держави до оборони;
• сприяння відбору громадян для проходження військової служби за
контрактом;
• забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;
• шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Зазначені заходи реалізовувались в рамках Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2021 - 2025 роки (далі - Програма),
затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року
№ 978, відповідно до визначених основних завдань, цілей та пріоритетів з питань
оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та
свобод громадян
На виконання заходів Програми протягом року з обласного бюджету
виділено 3661 тис. грн, які використано для виконання завдань з контррозвідки,
підвищення рівня антитерористичної
ості населення області, потреб
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оперативно-службової діяльності в районі проведення операції Об’єднаних сил,
забезпечення виконання заходів територіальної оборони, посилення охорони
кордону, забезпечення правопорядку.
Виконання Програми надало змогу забезпечити на високому рівні виконання
визначених чинним законодавством повноважень обласної державної адміністрації
щодо реалізації державної політики з питань оборонної роботи, дотримання
законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян.
1. Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони.
На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України протягом 2021 року на
території області здійснено низку заходів з підготовки до територіальної оборони
в особливий період, а також підготовки та забезпечення підрозділів окремої
бригади територіальної оборони, зокрема, проведення занять, навчань, тренувань з
особовим складом окремої бригади територіальної оборони та персоналом штабів
зони і районів територіальної оборони.
В період з 22 по 30 вересня 2021 року в області в рамках стратегічного
командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2021» проведено бригадне
тактичне навчання з визначеними підрозділами окремої бригади територіальної
оборони Вінниччини під час якого було призвано із запасу більш як 1000 чоловік
військовозобов’язаних. В ході навчання:
- досліджено питання функціонування системи управління територіальною
обороною відповідно до вимог Закону України «Про основи національного
спротиву»;
- організовано доставку з інших регіонів України необхідних матеріальнотехнічних засобів;
- налагоджено перевезення військовослужбовців та резервістів до місць
проведення занять;
- за кошти обласного бюджету закуплено майна та військового спорядження
на загальну суму 426,3 тис. грн.
На виконання Закону України «Про основи національного спротиву» та на
виконання доручення Голови обласної державної адміністрації від 01 грудня
2021 року № 01.01-13/8485 «Щодо розміщення підрозділів бригади територіальної
оборони» проводиться робота щодо розгортання підрозділів окремої бригади
територіальної оборони та їх належне розміщення у кожному районі області, за
результатами якої визначено місця розміщення.
Для вирішення проблемних питань, які виявились під час формування
підрозділів бригади видано доручення Голови обласної державної адміністрації від
30 грудня 2021 року № 01.01-13/9305 «Про виконання першочергових завдань з
реалізації положень Закону України «Про основи національного спротиву». На
виконання цього доручення голови районних державних адміністрацій, сільські,
селищні, міські голови територіальних громад області розпочали практичні заходи
з розміщення та забезпечення належних умов розквартирування підрозділів
окремої бригади територіальної оборони у визначених місцях, а також розгорнули
інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію та пропагування військової
служби за контрактом, служби у війс
зерві та у складі добровольчих
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

Інесса РАТУШНЯК

З

формувань територіальних громад.
2. Проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони
Обласна державна адміністрація спільно з територіальними органами
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, органів
місцевого самоврядування організували виконання заходів з удосконалення
інфраструктури області в інтересах оборони, зокрема здійснено заходи щодо:
удосконалення функціонування та життєзабезпечення запасних пунктів
управління обласної державної адміністрації;
утримання та модернізації об’єктів, які забезпечують виконання
мобілізаційних завдань, за кошти підприємств, територіальних громад, місцевих
органів самоврядування.
3. Забезпечення призову громадян України на строкову військову
службу
Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2021 року № 71/2021
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову
військову службу у 2021 році» місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування області спільно з територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки в області організовано призов громадян
України на строкову військову службу.
За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації,
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області у 2021
році на строкову військову службу призвано 1349 осіб, що складає 100% планового
завдання.
У весняно-літній період 2021 року до військових частин Збройних Сил
України та інших військових формувань відправлено 695 призовників, що складає
100% планового завдання, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24 березня 2021 року № 230-р.
У осінньо-зимовий період 2021 року до військових частин Збройних Сил
України та інших військових формувань відправлено 654 призовники, що складає
100% планового завдання, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 29 вересня 2021 року № 1178-р.
4.3аходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової
служби за контрактом
Відповідно до Директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від
20 січня 2021 року «Про організацію комплектування Збройних Сил України
особовим складом у 2021 році» та розпоряджень від Генерального штабу Збройних
Сил України Вінницькому обласному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки відповідно планових показників комплектування
військовослужбовцями за контрактом у 2021 році на область визначено обсяг
відбору громадян у кількості 1324 особи.
В результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій,
обласного, районних (міських) тер
'
центрів комплектування та
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соціальної підтримки, в області відібрано та укладено контракти для проходження
військової служби з 1311 громадянами, що складає 99 % виконання планового
завдання, зокрема:
направлено до військових частин - 1219 осіб;
направлено до навчальних центрів - 92 особи.
5. Проведення заходів з шефської допомоги.
Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу
Президента України від 11.02.2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та розпорядження голови
облдержадміністрації від 26 лютого 2016 року № 110 «Про здійснення шефства над
військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України» (зі змінами), якими встановлено
шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.
На виконання зазначених нормативно-правових актів обласною державною
адміністрацією:
- надіслано пропозиції до Міністерства оборони України про внесення змін
до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську
допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України»;
- розроблено та доведено до командирів підшефних військових частин
типову угоду про шефські зв’язки та співробітництво;
- підготовлено та внесено встановленим порядком на розгляд сесії обласної
Ради зміни та доповнення до обласного бюджету з метою надання допомоги
виконавцям Програми у проведенні заходів, які впливають на стан забезпечення
захисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави,
національних інтересів України.
Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження
злочинності.
Сруктурними та територіальними підрозділами Головного управління
Національної поліції України у Вінницькій області зареєстровано 214083 заяви та
повідомлення, з яких 22235 - з ознаками кримінальних правопорушень.
У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 1412,4 заяв та повідомлень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про
вчинення 21608 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних
рішень на обліку залишилось 9 575 кримінальних проваджень, за якими по 6 597
(або 68,9% від загальної кількості) повідомлено про підозру особам, які їх вчинили.
У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 63,2 кримінальних
правопорушень.
Із зареєстрованих з початку 2021 року (без врахування закритих) 3 905
(в 20 2 0 р о ц і -3580) тяж ких та особливо тяжких кримінальних правопоруш ень,
по 2513 (в 2020 р о ц і -1789) особам, що їх вчинили, повідомлено про підозру.
Питома вага з числа зареєстрованих у звітному періоді складає 64,3%).
По 6611 тяж ких та особливо тяжких кримінальних провадженнях
закінчено досудове розслідування, що^наЛ9%?більше у порівнянні з минулим
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роком, в тому числі направлено до суду з обвинувальними актами - 2567
кримінальних проваджень, що складає 38,8%.
За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру
(191848) 181677 звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» т а у 10 171 випадку осіб притягнуто до адміністративної
відповідальності.
Здійснено комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і
порядку на території області, у томі числі під час проведення масових заходів.
Упродовж 2021 року на території області в публічних місцях вчинено
332 (2020 р ік - 356 ) кримінальні правопоруш ення, з яких по 257 або 77,4%
особам повідомлено про підозру. В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено
219 ( в 202 0 році-327) таких правопоруш ень, про підозру оголош ено - 172 або
78,5% (в 2 0 2 0 р о ц і-198 ).
Значна увага була зосередж ена на забезпеченні публічної безпеки під
час проведення масових заходів.
За звітний період силами 20800 працівників поліції та 1225
військовослуж бовців НГУ на території області забезпечено правопорядок
на 5 142 масових заходах, участь у яких взяли понад 480 тис. громадян.
Завдяки
належному
забезпеченню
правопорядку
будь-яких
правопоруш ень під час проведення масових заходів не допущ ено.
ЦІЛЬ 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ВІД
НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ПІДСИСТЕМИ
ЄДИНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
Пріоритет 1. Підвищення спроможності регіону попереджувати,
реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.
З метою підвищення захисту населення та територій Вінницької області від
пожеж та надзвичайних ситуацій діє Програма «Поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області на 2021 - 2025 роки».
В рамках Програми реалізуються наступні заходи щодо:
- створення підрозділів місцевої пожежної охорони в територіальних
громадах, провести навчання та спецпідготовку їхніх працівників;
- підвищення ефективності управління та діяльності з запобігання
виникненню пожеж та організації пожежогасіння;
- забезпечення належного рівня протипожежного захисту промислового та
аграрного сектору;
- забезпечення пожежної безпеки соціально значущих об’єктів з масовим
перебуванням людей;
- підвищення рівня захисту сільських населених пунктів.
З
метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій, гасіння пожеж та
інших заходів, Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області
протягом 2021 року здійснено - 9965 виїздів.
За 2021 рік зареєстровано 2712 пожеж, з них в екосистемах - 853 на площі
716,7 га. На пожежах загинуло 86 осіб
^ ' гей, врятовано - 19 осіб.
В.о директора Департаменту міжнародного
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В 2021 році на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму
233,5 млн грн, загальні збитки від пожеж склали майже 250 млн грн.
Вогнем знищено (пошкоджено) будівель, споруд — 279, автотракторної
техніки —107. Врятовано будівель, споруд —808, автотракторної техніки —87.
Також постійно проводилось інформування населення через засоби масової
інформації про заходи пожежної та техногенної безпеки.
Відповідно «Класифікатора надзвичайних ситуацій» в минулому році в
області зареєстровано 7 надзвичайних ситуації, з яких у 2 загинуло 9 осіб
(внаслідок отруєння продуктами горіння - 6 осіб, з них 4 дитини; від отруєння
чадним газом - 3 особи).
Класифікація НС:
- за рівнями: регіонального —2; місцевого —2 ; об’єктового —3;
- за характером: природного - 2, техногенного - 5.
Протягом 2021 року в області проведено:
26 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (позачергових -19, чергових - 7), на яких було розглянуто
52 питання, з яких направлені на: попередження виникнення надзвичайних
ситуацій - 3 1 ; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій - 6 та загальні питання
~

1

5

;

.

3 штабні тренування органів управління територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту;
4 командно-штабні навчання органів управління та сил цивільного захисту
Могилів-Подільської та Тульчинської районних ланок та Могилів-Подільської та
Тульчинської ланок територіальних громад територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту;
навчально-методичні збори з районними ланками та ланками територіальних
громад територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з
начальниками
структурних підрозділів з питань цивільного захисту
райдержадміністрацій, міст та територіальних громад;
показове навчання органів управління та сил спеціалізованих служб
цивільного захисту Вінницької міської територіальної громади з організації
евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на
КП «Вінницяоблводоканал».
Забезпечено надання методичної допомоги у підготовці та прийнято участь у
проведенні штабних тренувань органів управління районних ланок та ланок
територіальних громад Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту: Тростянецької, Ямпільської, Стрижавської,
Калинівської, Бершадської, Ладижинської, Вінницької.
В цілому проведено технічну інвентаризацію 684 захисних споруд, в тому
числі за формами власності: державної - 190 (94,5%); комунальної - 303 (85,1%);
приватної - 191 ( 72,9%).
Крім того проведено обстежень (оглядів, оцінок) 656 споруд різного
призначення, з яких 454 включено до фонду захисних споруд як найпростіших
укриттів (місткістю 57,071 тис. осіб).
В.о директора Департаменту міжнародного
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Вживалися заходи щодо забезпечення функціонування обласної системи
оповіщення, яка знаходиться в працюючому стані, заборгованість за її
обслуговування відсутня.
Забезпечено готовність пунктів управління цивільного захисту області до дій
за призначенням.
Проведено роботу щодо формування та розміщення регіонального
матеріального резерву з урахуванням оперативної доставки до можливих зон
надзвичайної ситуації на об’єктах, призначених або пристосованих для їх
зберігання та на складах комунальної установи «Вінницький обласний центр
цивільного захисту та матеріальних резервів».
Відповідно до «Номенклатури та обсягів регіонального матеріального
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Вінницькій
області» комунальною установою «Вінницький обласний центр цивільного захисту
та матеріальних резервів» в 2021 році закуплено та встановлено на зберігання:
запасні фільтруючі коробки до протигазів - 100 піт., дозиметри-радіометри - 5 шт.,
гучномовці (рупори) - 5 шт., генератори - 2 шт., бензопили ланцюгові - 4 шт., ломи
будівельні - 100 шт., лопати совкові - 100 шт., лопати штикові - 100 шт., сокири 100 шт., кірко-мотики - 100 шт. кухлі - 300 шт. тарілки мілкі - 300 шт., тарілки
глибокі - 300 шт., ложки - 300 шт., виделки - 300 шт. та інше.
Комунальною установою «Вінницький обласний центр цивільного захисту та
матеріальних резервів» на 2021 рік укладені договори з трьома постачальниками
про наміри на постачання необхідних для регіонального матеріального резерву
будівельних матеріалів (цемент, дошка обрізна 30мм., брус 140x500см., брус
160x160 см., дрова).
Таким чином проведені протягом 2021 року заходи з питань цивільного
захисту сприяли підвищенню готовності органів управління та сил обласної
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій у
разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
ОБЛАСТІ.
Пріоритет
1. Розвиток промислового
комплексу, активізація
інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення
інвестиційної діяльності в області.
Індекс промислової продукції за 2021 рік становить 98,9%.
При цьому, збільшили обсяги виробництва підприємства добувної галузі на
31,0%, деревообробної - на 14,8%, машинобудівної - на 15,0%, виробництва
гумових та будівельних матеріалів - на 0,5%, а також виробництва меблів, іншої
продукції та ремонт і монтаж машин та устаткування - у понад 2 рази.
Разом з тим, не досягнуто рівня виробництва 2020 року у галузях: харчова
(98,0%), легка (76,8%), хімічна (85,3%), фармацевтична ( 67,9%), металообробка та
виробництво готових металевих виробів (95,9%), а також підприємства з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (87,3%).
На промислових підприємствах області станом на 01.01.2022 року працює
55896 осіб, середньомісячна заробітна
становить 13889 грн.
В.о директора Департамент} міжнародного
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У січні-листопаді 2021 року промисловими підприємствами області
реалізовано готової продукції (товарів, послуг) на суму 81,6 млрд. грн.
Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції
складає 2,6%.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення області
за звітний період становить 53088,9 грн.
У 2021 році на території області реалізовано 89 інвестиційних проектів
загальною вартістю майже 2,6 млрд грн та створено 960 нових робочих місць, з них
по галузях:
• харчова —21 проект на суму 786,1 млн грн, створено 259 нових робочих
місць;
• розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції
—33 проектів на суму 969,8 млн грн, створено 256 нових робочих місць;
• альтернативна енергетика -10 проектів на суму 557,8 млн грн, створено 53
нових робочих місця;
• інші —25 проектів на суму 263,6 млн грн, створено 272 нових робочих
місця.
Крім того, здійснено добір персоналу на ТОВ «Грін Кул» - 120 осіб.
Найбільші проекти, які були реалізовані впродовж 2021 року:
• запуск компанією ПрАТ «Плазма Тек» дільниці з виробництва залізного
порошку методом водної атомізації (розпилення);
• будівництво складу готової продукції та матеріалів (логістичний хаб
площею 11500 м2) на ТОВ «Люстдорф»;
• відкриття станції автоматизованих сортувальних терміналів компанією
«Нова пошта»;
• будівництво цеху по виробництву обладнання для газорозподільних
мереж RGC Production.
Крім того, розпочалися підготовчі роботи з будівництва заводу для
виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні
кріплення) компанією ТОВ «Хед Вінниця» (головний акціонер - австрійська
компанія «Head International Holding GmbH»), м. Вінниця. Термін реалізації — 18
місяців.
Серед великих інфраструктурних проектів, реалізація яких дасть поштовх
розвитку економіки Вінницької області, можна виділити реконструкцію
Міжнародного аеропорту «Вінниця» та будівництво прикордонного мостового
переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в
районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.
В жовтні 2021 року стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги
аеропорту. З державного бюджету для початку робіт з реконструкції було
перераховано 135 млн грн, з яких 111 млн грн — на виконання будівельномонтажних робіт та 25 млн грн для закупівлі радіотехнічного обладнання.
Створено виробничу базу (будівельний майданчик, бетонний завод, лабораторія),
проведено земляні роботи по розширенню смуги та влаштуванню зливової
каналізації, роботи по фрезеруванню старого покриття, його армуванню та
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку OBA
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укладанню вирівнюючого шару бетону. В приміщені аеропорту «Вінниця»
розпочали підготовчі до реконструкції аеровокзалу.
Компанія
ТОВ
«Спільне
українсько-німецьке
підприємство
«АВТОСТРАДА» виграла тендер на будівництво мостового через річку Дністер,
який сполучатиме Україну з Молдовою. Новий міст буде споруджено на околицях
прикордонного міста Ямпіль з української сторони та неподалік молдавського села
Косеуць. Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02
«Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань». З іншої сторони кордону він
примкне до молдавської траси М2 «Кишинів-Сорока». За належного фінансування
будівництво мостового переходу мають завершити до кінця 2022 року. Вартість
робіт - 3,4 млрд грн.
ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА» в 2021
році розпочала підготовчі роботи, зокрема здійснює виготовлення проектнокошторисної документації на спорудження мосту.
У 2022-2023 роках продовжуватиметься реалізація приватними інвесторами
на території області 87 довгострокових інвестиційних проектів на загальну суму
2,66 млрд грн, а це - 1451 нове робоче місце.
Пріоритет 2. Сталий розвиток аграрного виробництва, розширення
сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської
дорадчої діяльності.
Аграрний сектор області за 2021 рік займає перше місце серед регіонів
У країни за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та за
обсягами виробництва валової продукції сільського господарства на одну особу, по
виробництву (реалізація) м'яса, по чисельності поголів’я птиці. За попередніми
даними Вінниччина лідирує серед регіонів України за обсягами виробництва
зернових культур, цукрових буряків та плодоягідної продукції. Друге місце - по
виробництву молока та чисельності поголів’я корів.
Питома вага регіону за 2021 рік в загальнодержавному виробництві
сільськогосподарської продукції складає 8,5 %.
В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за 2021 рік (за
попередніми даними) складають 122,2 % до 2020 року, в тому числі по
сільськогосподарських підприємствах — 128,8 %, по господарствах населення —
104,9%.
В галузі рослинництва темпи виробництва продукції за 2021 рік складають
135,7 % до 2020 року, в тому числі по сільгосппідприємствах - 147,0 %, по
господарствах населення - 109,8 %.
В тваринництві темпи виробництва продукції складають 98,8 % до 2020 року,
в тому числі по сільгосппідприємствах - 100,2 %, по господарствах населення 94,0 %. Зменшення виробництва тваринницької продукції пов’язане із зменшенням
утримуваного поголів’я худоби в господарствах населення внаслідок
демографічної ситуації, яка складається на селі.
В 2021 році по всіх категоріях господарств намолочено зернових та
зернобобових культур в початково-оприбуткованій вазі в рекордних для області
обсягах - 6811,2 тис. тонн зерна. Середня урожайність складає 75,6 ц/га, що на 27,9
ц/га більше за 2020 рік. В тому числі і
1841,8 тис. тонн пшениці, що на
В.о директора Департаменту міжнародного
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33,2% більше 2020 року. Середня урожайність склала 56,7 ц/га, що на 13,0 ц/га
більше минулорічного показника. Кукурудзи на зерно намолочено в обсязі 4467,0
тис. тонн при середній урожайності 97,3 ц/га, що на 44,2 ц/га більше за 2020 рік. ?
Накопано цукрових буряків в обсязі понад 2,1 млн. тонн при середній
урожайності 456,3 ц/га, що на 14,6% більше 2020 року.
Виробництво ріпаку становить 218,0 тис. тонн, що майже в 1,6 рази більше
2020 року, середня урожайність складає 33,5 ц/га (+ 6,1 ц/га). Соняшнику
намолочено понад 1,0 млн тонн (+34,2% до 2020 року), що є найвищим валовим
збором області за весь період вирощування цієї культури. Середня урожайність
соняшнику складає 33,1 ц/га, що на 5,9 ц/га вище 2020 року.
Сільгоспвиробниками області майже в 1,7 рази більше вироблено сої,
валовий збір якої складає 247,8 тис. тонн при середній урожайності 29,1 ц/га, що в
2 рази вище 2020 року.
По всіх категоріях господарств накопано 1594,9 тис. тонн картоплі (- 16,4%
до 2020 року), вироблено овочів — 502,5 тис. тонн (+17,1 тис. тонн), плодовоягідних культур - 248,7 тис.тонн (+25,4 тис. тонн).
В усіх категоріях господарств вироблено 684,9 тис. тонн молока, 719,0 млн.
шт. яєць, реалізовано на забій сільськогосподарських тварин в живій масі в обсязі
647,0 тис. тонн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року скоротилось
виробництво молока на 45,4 тис. тонн (-6,2 %), яєць на 149,3 млн. шт. (-17,2 %),
реалізація тварин на забій на 5,5 тис. тонн (-0,8 %).
Станом на 1 січня 2022 року в усіх категоріях господарств нараховувалось
поголів’я великої рогатої худоби в кількості 186,0 тис. голів, в тому числі корів 107,8 тис. голів, свиней - 197,6 тис. голів, овець та кіз - 26,5 тис. голів, птиці 38,2 млн. голів. У порівнянні до 1 січня 2021 року збільшилась чисельність птиці
на 4,6 млн. голів, скоротилась чисельність великої рогатої худоби на 14,7 тис. голів,
в т.ч. корів на 7,5 тис. голів, свиней на 42,6 тис. голів, овець та кіз на 1,2 тис. голів.
У сфері органічного виробництва екологічно в області працює 64 оператори,
3 них 56 операторів - виробників сільськогосподарської продукції; 5 операторів в
сфері торгівлі; 3 оператора —по реалізації засобів захисту рослин.
Органічне виробництво сільськогосподарської продукції розгорнуто на
загальній земельній площі 3559 га з урахуванням перехідного періоду, в т. ч. 2513
га мають органічний статус. Основними напрямками роботи є вирощування
зернових, технічних, плодово-ягідних та лікарських культур.
В області зареєстровані дві дорадчі служби, які надають дорадчі послуги:
- Споживче товариство «Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча
служба «Агродорада»;
- Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського
дорадництва та консалтингу «Досвід».
В Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів - дорадників
зареєстровано 61 сільськогосподарський дорадник та 13 експертів-дорадників, які
надають інформаційно-дорадчі послуги сільгоспвиробникам.
В області проведено онлайн-семінар для територіальних громад та
сільгоспвиробників за участю дорадчих служб та дорадників на тему «Надання
дорадчих послуг фермерським господарствам», на якому представлено напрямки
надання дорадчих послуг для ефективного ведення сільськогосподарського
виробництва.
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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За підтримки Програми US AID з аграрного та сільського розвитку спільно з
Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України у 2021
році розпочато реалізацію проекту «Українська мережа демонстраційних ферм
«Демо-ферми». Метою проекту є створення мережі демонстраційних ферм на базі
діючих сільськогосподарських підприємств, а також дослідних господарств
науково-дослідних установ, що запровадили кращі практики ведення сільського
господарства та переробки сільськогосподарської продукції та сприяння суб’єктам
малого та середнього підприємництва в галузі АПК створенню продуктів із
доданою вартістю шляхом обміну знаннями, технологіями та людським капіталом
для впровадження інновацій.
До участі у проекті долучено 4 підприємства області: Інститут кормів та
сільського господарства Поділля УААН України, ТОВ «АФ Україна - О» с.
Каташин Чечельницької територіальної громади, ФГ «Велес Віта» с.Попелюхи
Мурованокуриловецької територіальної громади, ТОВ «Діброва і К» с.Мізяків
Калинівської територіальної громади.
Також, в рамках реалізації проекту Українська мережа демонстраційних
ферм презентувала ГІС-портал «Українська мережа демонстраційних ферм
«ДЕМО-ФЕРМИ» - DemoFarmUA.
Разом з тим, в рамках реалізації проекту «Кращі агропрактики для мікро-,
малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП)» Національна
асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України у звітному періоді
провела серію дискусійних онлайн-мітапів з кращих практик у плодоовочевому
секторі, тваринництва, аквакультури, птахівництва (окрім курей), кондитерської та
крафтової продукції. Також в рамках проекту з представниками територіальних
громад та малих і середніх сільськогосподарських підприємств Вінниччини
проведено онлайн-зустрічі з питань вирощування спаржі та ягід, розвитку
равликових ферм, створення органічного розсаднику, аквакультури.
В 2021 році продовжено реалізацію Проекту децентралізованого
співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою
(регіон Бургундія-Франш-Конте) за напрямками створення агропромислового
кластера, агрохабу та налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в
галузі сільського господарства, зокрема організації іригації, поливу у відповідності
до кліматичних змін, а також вирощування органічних культур. Підписано
Меморандум про створення інноваційного агропромислового кластера «AgroVin».
В рамках реалізації проекту, за підтримки Міністерства Європи і закордонних
справ Франції відбулися взаємні візити офіційних делегацій Вінниччини та
Французької Республіки. Під час візиту вінницька делегація ознайомилась із
передовим французьким досвідом у сферах управління водними ресурсами,
впровадження інновацій в агропромисловій сфері, розвитку стартапів та
функціонування кластерів. Французька делегація ознайомилася з роботою
вінницьких підприємств, які є членами кластеру. За результатами візитів учасники
проекту домовились про поглиблення співпраці та започаткування спільних
проектів, зокрема, у сфері агроекології, досліджень за напрямом здорового
харчування.
Члени агрокластеру прийняли участь в гастровиставці «Міжнародне містечко
гастрономії й вина» (м. Діжон Франція), де представили свою продукцію
французьким споживачам та обговор]
’ ’ю спільних проектів разом з
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку OBA
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кластером EMS.
В рамках проекту також здійснюється реалізація напряму «Управління
водними ресурсами в сільському господарстві». Відбувся візит французької
делегації у область з метою ознайомлення з розвитком органічного виробництва в
регіоні. Також, відбулось представлення французькою стороною Стратегії
організації зрошення у Вінницькій області.
На базі Вінницького національного аграрного університету відбулося
урочисте відкриття Вінницького Агрохабу, метою діяльності якого є об'єднання
наукового потенціалу університету, аграрних підприємств області та місцевих
органів влади для впровадження освітніх програм підготовки спеціалістів з
аграрного і агропромислового напрямків за участі Університету AgroSUP Dijon
(Франція). Цільова модель функціонування Агрохабу включає взаємодію з
агрокластером «Agro Vin», представниками агробізнесу, співпрацю із
французькими експертами спеціалізованих закладів.
Пріоритет 3. Підтримка розвитку малих, середніх форм господарювання
на селі та їх об’єднань.
З
метою підтримки малого аграрного підприємництва в області діє Програма
розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на
селі та дорадництва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 5 сесії Вінницької
обласної ради 8 скликання від 26.02.2021 р. № 68.
В рамках реалізації заходів Програми в 2021 році 82 фізичні особи отримали
часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння або (та)
холодильну установку для зберігання і охолодження молока на загальну суму
347,5 тис. грн.
У 2021 році майже 900 сільськогосподарських товаровиробників області
прийняли участь у реалізації програм державної підтримки агропромислового
комплексу за різними напрямами. Загальна сума фінансової підтримки аграрного
сектору області склала 177,3 млн грн.
В області реалізується проект «Сімейні молочні ферми в Україні» за
підтримки ТОВ «УкрМілкІнвест» щодо створення сімейних молочних ферм в
регіонах України. Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації підписано Меморандум про співпрацю з проектом
«Сімейні молочні ферми в Україні». Організовано робочу поїздку у Рівненську
область для потенційних учасників проекту та зацікавлених осіб територіальних
громад області для ознайомлення з діючими практиками створених сімейних
молочних ферм. 22 грудня 2021 року відбулось урочисте відкриття першої сімейної
молочної ферми, створеної на базі сімейного фермерського господарства
«Господар» у с. Курилівці Жмеринської територіальної громади. Ще 5 малих
підприємців області уклали договори щодо участі в проекті та отримали інвестиції
на розвиток сімейних молочних ферм на загальну суму 1,2 млн грн.
Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних
ресурсів області.
Для ефективного використання водних об’єктів у 2021 році прийнято
47 розпоряджень Голови облдержадміністрації. Укладено 12 договорів оренди
водних об’єктів, ЗО додаткових угод до
~ ктів в частині
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перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти.
Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні об’єкти
(їх частини) у розмірі 2200,7 тис. грн.
Враховуючи ^ законодавчі
зміни,
станом
на
07.09.2021
року
облдержадміністрацією передано матеріали справ щодо надання в оренду
земельних ділянок водного фонду з водними об’єктами для подальшого укладання
та поновлення договорів 63 територіальним громадам області.
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в
системі життєзабезпечення населених пунктів.
У 2021 році переведено на альтернативні види палива котельні на 3 об’єктах:
на об’єкті теплокомуненерго встановленою потужністю 2,5 МВт, проведено
реконструкцію котельні зі встановленням твердопаливних котлів в СЗШ І-ІІІ ст. с.
Обухів Мурованокуриловецької територіальної громади потужністю 0,6 МВт та
технічне переоснащення системи ГВП з влаштуванням сонячних вакуумних
колекторів КП «Вінницяоблтеплоенерго» потужністю 0,04 МВт.
У минулому році усіма категоріями споживачів використано 622,833 млн м.
куб. природного газу. Протягом останніх п ’яти років обсяг споживання природного
газу скоротився на 24%.
Рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року № 948
затверджено Програму енергозбереження для населення та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025
роки (далі - Програма), яка на 2021 рік передбачає компенсацію 8-відсоткової
ставки за кредитами залученими населенням та ОСББ області на реалізацію
енергоефективних заходів у рамках Урядової програми «теплих» кредитів та
компенсацію 10-відсоткової ставки для ОСББ, які здійснюють заходи з
енергоефективності у рамках програми «Енергодім» Державної установи «Фонд
енергоефективності».
Кошти в обласному бюджеті на 2021 рік на дані цілі передбачені не були.
Для участі у програмі «Енергодім» Фонду енергоефективності від ОСББ
Вінницької області направлено 13 заявок. Загальна сума енергомодернізації ОСББ
згідно проведених енергоаудитів складає 114,53 млн грн.
На виконання Програми дій Уряду за підтримки проекту міжнародної
технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у Вінницькій області створено
Базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.
Здійснюється щомісячний моніторинг спожитих енергоносіїв в розрізі кожної
будівлі обласних бюджетних установ.
Проведена робота щодо формування переліку будівель обласних закладів
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури для подальшого внесення
ними до системи енергомоніторингу ІСЕ показників споживання енергоресурсів.
В області продовжується розвиток відновлювальної енергетики.
У 2021 році на території області побудовано 2 сонячні електростанції.
Загальна кількість сонячних електростанцій на території Вінниччини становить 93
об’єкти встановленою потужністю 285,172 МВт. Найбільші з них розміщено у селі
Павлівка Хмільницького району, дві сонячних електростанції по 15 МВт, СЕС в
смт. Чечельник встановленою потужь ’
*' '
”
* ‘.,6 МВт, в м.
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Погребище - 9,5 МВт, в с. Петрашівка Тульчинського району - 9,5 МВт, на
території Дашівської селищної ради Вінницького району встановленою
потужністю 9 МВт.
Окрім того, на території області працює ЗО малих гідроелектростанцій
встановленою потужністю 22,611 МВт, з них найбільші: Ладижинська встановленою потужністю 7,5 МВт та Глибочанська Гайсинського району —
6,130 МВт.
Р
у
Об’єкти альтернативної енергетики протягом 2021 року згенерували 414,336
млн кВт/год електричної енергії.
Крім того, на території області працює 3 біогазові установки встановленою
потужністю 18,199 МВт та 2 когенераційні установки встановленою потужністю
1,615 МВт, які протягом 2021 року згенерували 110,302 млн кВт/год електричної
енергії.
Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу
області.
Впродовж 2021 року забезпечено проведення 19-ти офіційних зустрічей з
презентацією економічного та інвестиційного потенціалу регіону, в т.ч. зустрічей з
Надзвичайними та Повноважними Послами Туреччини, Великої Британії, Франції,
Узбекистану та Латвії в Україні, а також делегаціями регіонів-партнерів.
Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua), на якому щоквартально
оновлюється інформація, допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з
потенціалом області, пріоритетними напрямками та основними показниками
економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними
ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть
зацікавити потенційних інвесторів. Сформовано перелік зі 112 ділянок типу
«Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною
площею 16,5 га.
Інформація про інвестиційний портал розміщена на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.
Завершується робота щодо перенесення інвестиційного порталу на нову
програмну платформу, яка забезпечить більш якісне введення та обробку
інформації, оновлення дизайну порталу, зміну наповнення відповідно до змін в
адміністративно-територіальному устрої області, налагодження збереження та
архівації баз даних інвестиційного порталу.
Постійно оновлюються інформаційні матеріали щодо інвестиційної
привабливості області. Зокрема, облдержадміністрацією за підтримки українськоканадського проекту «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС розроблено та
видано інвестиційний паспорт області українською та англійською мовами та
промо-відео «Вінниччина для інвестицій», що містять інформацію про
економічний та інвестиційний потенціал області, ключові переваги, пріоритетні
галузі економіки та приклади найуспішніших реалізованих інвестиційних проектів
на території області.
На порталі Invest in Vinnytsia розміщено «Гід інвестора» - механізм дій, що
включає в себе процедуру реєстрації юридичної особи (резидентам та
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нерезидентам), процедуру для проведення будівельних робіт та етапи їх реалізації
на території Вінницького індустріального парку.
У рамках міжнародної конференції «Ukraine Invest Talks: Vinnytsia» в області
проведено VIII Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина —бізнес в центрі
України». Захід організовано спільно з урядовим Офісом із залучення та підтримки
інвестицій Ukrainelnvest. Форум став інтерактивною платформою для
інформування міжнародної та української інвестиційної спільноти щодо прогресу
реформ і розвитку інвестиційного клімату Центральної України. Значну увагу на
було приділено векторам посилення співпраці з органами влади в Україні та
механізмам залучення інвестицій, відповідно до Закону України «Про державну
підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями)).
До роботи форуму долучилися в онлайн форматі народні депутати, урядовці,
керівники інвестиційних компаній, а також представники понад десяти зарубіжних
країн.
Системно продовжується робота з дипломатичними установами в Україні та
світі з метою презентації економічного та інвестиційного потенціалу регіону, а
також інформування закордонного бізнесу щодо можливостей розвитку бізнесу на
Вінниччині.
Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг
Оборот роздрібної торгівлі області за 2021 рік склав 41,5 млрд грн, що по
відношенню до відповідного періоду 2020 року зріс на 18,5% (по Україні
збільшився на 10,7 %).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за 2021 рік область займає
4 місце серед регіонів України.
Індекс споживчих цін за 2021 рік по області становив 108,7% (по Україні 110,0%). Серед регіонів України за даним показником Вінницька область займає
2 місце.
У грудні 2021 року в області середні ціни на 21 з 25 найменувань соціально
значущих товарів є нижчими за середні по Україні.
По таких продуктах харчування як, яловичина, сири м ’які жирні та сметана
жирністю до 15%) включно ціни в області є значно нижчими ніж в середньому по
Україні: на 6,41 грн/кг, 5,60 грн/кг та 4,86 грн/кг відповідно. Вища ціна по
відношенню до середніх по Україні на птицю (тушки курячі) - на 2,86 грн/кг,
капусту білокачанну - на 1,01 грн/кг та масло вершкове - на 0,16 грн/200 гр.
Успішно функціонують та розширюють свою діяльність як національні так і
місцеві торговельні мережі, зокрема за 2021 рік відкрито 12 нових магазинів:
ТОВ - НВП «Аргон» (2 супермаркети «Грош Експрес)) та 3 дискаунтери «Пан
Економ)), 60 нових робочих місць); ФОП Вихристюк О.І (1 супермаркет
«Україночка)), 30 нових робочих місць); ТОВ «Сільпо - Фуд)) (2 супермаркети
«Сільпо», 176 нових робочих місць); ТОВ «АТБ-Маркет)) (4 магазини «Продукти»,
185 нових робочих місць). У м. Вінниці відкрито гіпермаркет торговельної мережі
«ЗаТак», яка нещодавно розпочала свою діяльність в Україні.
В
торговельних
мережах
представлена
продукція
місцевих
товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб», ТОВ
«Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «ФУД
Девелопмент»,
ТОВ
«Ковінько-ковбаси»,
ЗАТ
« Т у л ьч и н -М ясо»,
ТОВ
В.о директора Департамент)' міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку OBA

Інесса РАТУШНЯК

16

«Бондарукові ковбаси», TOB «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика», TOB «ABIC», Філія «Вінницька Птахофабрика» ПАТ
«Агрохолдинг Авангард», ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський
хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м ’ясокомбінат».
Розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема:
ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ
«Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія», ТОВ
«Ковінько-ковбаси» ТМ «Ковбаскофф».
В територіальних громадах Вінницької області відбулося відкриття близько
90 нових об’єктів торгівлі та послуг (торговельних центрів, магазинів, аптек, АЗС,
закладів розміщення та харчування тощо), в яких створено понад 800 нових
робочих місць.
Наймасштабніші проекти реалізовано у м. Вінниці, зокрема, це відкриття
добудови «Мегамолл 2.0» (орендна площа 10000 кв. м) другої черги ТРЦ Мегамолл,
відкриття ТРЦ «Small», загальна площа якого складає 13000 кв. м та Торговоофісного центру «The Mall» - 11800 кв. м.
В області працюють понад 7000 об’єктів торгівлі та надають послуги
харчування понад 1300 об’єктів громадського харчування. В населених пунктах, в
яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у
визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності,
промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за
попереднім замовленням.
З метою забезпечення споживчого попиту населення в області періодично
проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується продукція місцевих
виробників.
Найбільші ярмарки проведені в м. Вінниці на площі біля торговельного
центру «Plaza Park», на яких було представлено продукцію 175 підприємств
переробної промисловості з виробництва м ’ясних та ковбасних виробів, м ’яса
курей, яєць, олії, молокопродуктів, хлібобулочних, кондитерських, макаронних
виробів, борошна, круп, плодоовочевих консервів, в тому числі торговельні
підприємства споживчої кооперації і сільськогосподарських товаровиробники
м ’яса, риби, фруктів, овочів, меду та фермери, що вирощують саджанці. Протягом
двох ярмарків реалізовано товарів на суму близько 3 млн грн.
Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу.
За даними Головного Управління Державної податкової служби у Вінницькій
області в області діє понад 80,6 тис. суб'єктів малого підприємництва, з них 11580
- малих підприємств, 66315 - фізичних осіб підприємців та 2711 - фермерських
господарств. Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається
вирішення питань зайнятості населення. Всього в малому підприємництві області
зайнято понад 150 тис. осіб, що становить четверту частину економічно-активного
населення області.
Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком збільшились на 14,7% і
склали майже 5 584,7 млн грн. Частка їх в загальній сумі надходжень до бюджетів
усіх рівнів складає 28,3%).
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Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком збільшилась на 17,6% і
становить 3 250,4 млн грн. Частка їх в загальній сумі надходжень до місцевих
бюджетів складає 29,3%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 2021 рік
зросли на 17,8% або на 184,8 млн грн та складають 1 225,1 млн грн, або 11,0% від
загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.
В області діє Регіональна програма розвитку малого і середнього
підприємництва на 2021 - 2027 роки, яка затверджена рішенням 45 сесії обласної
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.
В обласному бюджеті на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2021 рік передбачено кошти в сумі
2,83 млн грн., із яких використано 2,36 млн грн, що становить 83,3%.
З метою підтримки підприємницької ініціативи відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року № 315 «Про затвердження
Положення про організацію та проведення
конкурсу бізнес-планів для
підприємців-початківців» (зі змінами) та в рамках реалізації заходів Регіональної
програми розвитку малого і середнього підприємництва у 2021 році проведено
конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).
Переможцями стали 33 учасника, на реалізацію бізнес-планів яких з обласного
бюджету виділено кошти в сумі понад 2,138 млн грн. Підтримані бізнес-плани
реалізуються у різних сферах діяльності, серед яких: створення міні-птахоферми;
креативної студії з моделювання та пошиття декоративних товарів із екоматеріалів;
зони відпочинку для сім’ї з дітьми; видавництво дитячих книг; створення прокату
електросамокатів; виробництво меблів, бесідок та дерев’яних
конструкцій;
надання послуг з організації свят; розширення виробництва по вирощуванню
мікрозелені; переробка продуктів бджільництва, виготовлення медових стіків;
відкриття пекарні та виготовлення хлібобулочних виробів; створення сімейної
молочної ферми; створення станції технічного обслуговування; створення міні
цеху виготовлення якісної сушні; надання послуг у сфері дизайну інтер’єрів;
виробництво та реалізація пастили та фріпсів; розширення послуг із навчання
англійської мови та інші проекти. Завдяки фінансовій підтримці з обласного
бюджету власну справу започаткували 21 громадян та розширили існуючий бізнес
12 підприємців, що також дозволило створити 55 нових робочих місць та сплатити
2,6 млн. податків.
Протягом 2021 року в області проведено 556 різноманітних заходів
(навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, тощо) тематика яких була
спрямована на підтримку розвитку підприємництва. До проведених заходів було
залучено понад 7 тис. представників суб’єктів малого і середнього бізнесу та
потенційних підприємців.
В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Станом на
01 січня 2022 року в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться
21 розпорядження Голови облдержадміністрації. Реєстр розміщено на сайті
В.о директора Департаменту міжнародного
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М у*

облдержадміністрації
в
розділі
«Економіка,
Інвестиції/Регуляторна
діяльність\Реєстр регуляторних актів».
Відповідно до плану-графіку протягом 2021 року проведено 6 повторних
відстежень результативності дії розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, які визнано ефективними.
Також було проведено 2 періодичних відстеження результативності дії
розпоряджень Голови облдержадміністрації:
- розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 11 лютого
2005 року № 40 «Про встановлення граничного рівня рентабельності при
формуванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ для побутових потреб
населення»;
- розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від Об
листопада 2017 року № 772 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 18 грудня 2009 року за № 568»;
За результатами проведених відстежень дію регуляторних актів визнано
ефективною.
Відповідно
до
Плану
підготовки
проектів
регуляторних
актів
облдержадміністрації протягом 2021 року підготовлено та прийнято 4
регуляторних акти:
-розпорядж ення Голови облдержадміністрації від 03 березня 2021 року №
176 «Про затвердження Тарифів на платні медичні послуги, що надаються
Комунальним некомерційним підприємством «Гайсинська центральна районна
лікарня Гайсинськоі міської ради», зареєстровано в Центрально-Західному
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 19 березня
2021 року за № 16/233;
- розпорядж ення Голови облдержадміністрації від 15 березня 2021 року
№ 202 «Про затвердження Тарифів на медичне обслуговування, що надається
комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний спеціалізований
клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради»,
зареєстровано
в
Центрально-Західному
міжрегіональному
управлінні
Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 29 березня 2021 року за № 20/237;
- розпорядження Голови облдержадміністрації від 23 квітня 2021 року
№ 357 «Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро
Вінницької
обласної
Ради»,
зареєстровано
в
Центрально-Західному
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 29 березня
2021 року за № 25/242;
- розпорядження Голови облдержадміністрації від 23 квітня 2021 року
№ 357 «Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр
інфекційних хвороб», зареєстровано в Центрально-Західному міжрегіональному
управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 21 грудня 2021 року за
№ 79/296.
При підготовці та прийнятті проектів регуляторних актів забезпечено
дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
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План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2022
рік, затверджено 13 грудня 2021 року № 01.01-18/1480 та розміщено на сайті
облдержадміністрації
(www.vin.gov.ua)
у
розділі
«Економіка,
Інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів». Крім
цього, затверджено план-графік здійснення відстеження результативності дії
регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2022 рік (від 13 грудня
2021 року № 01.01-18/1481), який також оприлюднено на сайті.
Обласною державною адміністрацією організовано в області роботу щодо
перегляду органами місцевого самоврядування регуляторних актів, протягом 2021
року було скасовано 340 регуляторних актів.
В області діє 47 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), 5 територіальних відділень, 81 - віддалене робоче місце, 2 - мобільних ЦНАП та 6 мобільних кейсів.
Станом на 01 січня 2022 року у області завершено процес трансформації
ЦНАП колишніх райдержадміністрацій у ЦНАП міських, селищних рад.
Протягом 2021 року в області відкрито 10 нових ЦНАП в територіальних
громадах, а саме в: Бабчинецькій, Вапнярській, Вендичанській, Городківській,
Дашівській, Лука-Мелешківській, Райгородській, Соболівській, Стрижавській та
Турбівській.
Роботу ЦНАП забезпечують 536 осіб персоналу, з них: 387 адміністраторів та
149 державних реєстраторів.
За 2021 рік через ЦНАП надано суб’єктам звернення понад 1 млн
адміністративних послуг, що на 24% більше ніж у 2020 році.
Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області у 2021 році складає 746
послуг проти 595 у 2020 році.
За надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів у 2021 році
надійшло 95,9 млн грн, що на 18,5 млн грн або на 24% більше порівняно з
2020 роком.
Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області:
Барської, Вінницької, Жмеринської, Калинівської, Козятинської, Немирівської,
Агрономічної, Джулинської, Краснопільської та Якушинецької територіальних
громад.
Послуги з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів
здійснюються в 2 ЦНАП Вінницької та Калинівської міських територіальних
громад.
У 2021 році 16 громад області реалізували 20 проектів із створення та
модернізації ЦНАП, на які залучено з державного та обласного бюджету кошти в
сумі 16,72 млн грн.
Серед яких:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
мережі центрів надання адміністративних послуг реалізовано 11 проектів на суму
10,92 млн грн;
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-є
’
озвитку окремих територій 2
В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

Інесса РАТУШНЯК

проекти на суму 4,25 млн грн ( Чернівецька громада - 2,5 млн грн. та Шаргородська
- 1,75 млн грн);
за рахунок коштів обласного бюджету в рамках конкурсу «Комфортні
громади» 5 проектів на суму 1,55 млн грн (Агрономічна, Джуринська,
Станіславчицька та Уланівська громади по 350 тис грн. та Копайгородська громада
-1 5 0 тис грн).
Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури.
У 2021 році вантажообіг підприємств транспорту становив 25340,9 млн ткм,
або 109,9% до 2020 року.
Вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 9,5%, автомобільного на 20,1%.
Транспортний комплекс області у 2021 році виконав перевезення вантажів в
обсязі 23140,8 тис.т. Збільшення по відношенню до 2020 р. складає 12,6%.
У 2021 році залізничним транспортом відправлено 16715,9 тис. т, що на
10,8% більше, ніж у 2020р.
Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом
області (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2021р.
становили 6424,9 тис. т і в порівнянні 2020р. збільшились на 17,6%. Вантажообіг
збільшився на 20, 1% і становив 1211,6 млн ткм.
Пасажирообіг у 2021 році становив 3600,1 млн пас.км або 131,2% від обсягу
2020 року. Порівняно з попереднім роком пасажирообіг залізничного транспорту
збільшився у 1,7 рази, а автомобільного транспорту зменшився на 22,6%.
У 2021 році пасажирським транспортом перевезено 94,1 млн. пасажирів, що
на 10,5%) менше, ніж у 2020р.
Пасажирським автотранспортом області (з урахуванням перевезень,
виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2021 році перевезено
48,6 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 784,1 млн пас.км. Обсяги перевезених
пасажирів зменшились на 1,7%, а пасажирообіг - на 22,6% проти обсягів
попереднього року.
Послугами пасажирського автотранспорту підприємств, основний вид
діяльності яких є пасажирські перевезення, скористалося 16,7 млн. пасажирів,
обсяг виконаного пасажирообігу становив 335,8 млн пас.км.
Обсяги перевезених пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців
становили 100,1% та 77,5% відповідно від обсягів попереднього року. Питома вага
пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у
загальному обсязі пасажирських автоперевезень у 2021р. становила 65,7%.
Залізничним транспортом у 2021р. відправлено 4,9 млн. пасажирів,
пасажирообіг становив 2651,8 млн пас.км.
Електротранспортом в обласному центрі у 2021 року перевезено 40,6 млн.
пасажирів, пасажирообіг склав 164,2 мл пас.км. Загальна кількість перевезених
пасажирів електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з 2020 роком
зменшились на 21,6%.
В області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських
маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району, та
близько 100 міських маршрутів. Крім того, в області нараховується 40 міжнародних
та 171 міжобласних маршрутів.
В.о директора Департаменту’ міжнародного
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Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного
співробітництва.
З метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва протягом 2021
року область відвідали 23 іноземні делегації, зокрема: 7 Надзвичайних і
Повноважних Послів країн світу, делегації регіонів-партнерів, міжнародних
організацій та представники іноземних компаній. Область стає надійною
резиденцію для європейських дипломатичних корпусів, адже у Вінниці уже понад
10 років успішно працюють Генеральне консульство Республіки Польща та майже
5 років Почесне консульство Республіки Молдова, а в минулому році за участі
Надзвичайного і Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні Юріса
Пойканса відбулось відкриття Почесного Консульства Латвійської Республіки у
Вінниці.
Протягом 2021 року відбулась низка візитів в рамках міжрегіонального
співробітництва області із регіонами-партнерами, а саме:
- делегація Вінниччини відвідала Свєнтокшиське воєводство Республіки
Польща, де взяла участь в офіційних заходах з нагоди 103-ї річниці незалежності
Польщі та провела низку зустрічей, що сприятимуть подальшому розвитку
міжнародного співробітництва;
- делегація області відвідала Ясський повіт Румунії з нагоди 15-річчя
підписання Договору про співробітництво між регіонами та відзначення
Національного дня Румунії. Під час візиту сторони обговорили майбутні заходи
щодо продовження двостороннього співробітництва в сфері надання соціальних
послуг та соціальної інтеграції, відновлення оздоровлення дітей у Ясському повіті
у 2022 році за умови стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу, поглиблення
співпраці у науковій сфері, проведення економічної місії ділових кіл Ясського
повіту до Вінницької області.
Обласною державною адміністрацією проведено низку заходів для
вінницького бізнесу щодо налагодження співробітництва з партнерами з іноземних
країн, а також здійснювались презентації економічного, культурного та
туристичного потенціалу регіону:
- у режимі онлайн відбувся Другий Міжнародний Інноваційний Форум
«Реіндустріалізація регіону», присвячений проблемам відновлення індустріального
потенціалу регіонів у високотехнологічних галузях, насамперед приладобудуванні,
машинобудуванні, автоматизації промислового та аграрного виробництва,
соціальної сфери та міського господарства;
- відбувся візит підприємців Вінниччини на чолі з заступником голови
облдержадміністрації до Республіки Узбекистан з метою налагодження ділових
контактів, обміну досвідом, а також відкриття нових можливостей для експорту
Вінниччини. Делегація взяла участь у 16-тій Міжнародній Виставці «Сільське
господарство - AgroWorld Uzbekistan 2021», зустрілась із Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Республіці Узбекистан, керівництвом Торговопромислової Палати Республіки Узбекистан, керівництвом Самаркандської та
Сурхандар’їнської областей;
- спільно з урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій
Ukrainelnvest проведено VIII Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина бізнес в центрі України» у рамках мі:
'* шференції «Ukraine Invest Talks:
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УіппуІБІа». У роботі форуму взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол
Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, Генеральних консул Республіки
Польща у Вінниці Дамян Цярцінський, Почесний консул Республіки Молдова у
Вінниці Михайло Куницький.
У фокусі уваги обласної державної адміністрації у минулому році
залишалися і питання у рамках транскордонного співробітництва на виконання
домовленостей між Президентами України Володимиром Зеленським та Молдови
Маєю Санду від 12 січня 2021 року щодо будівництва мосту через р. Дністер в
районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць в березні 2021 року на Вінниччині
відбулись дводенні консультації між представниками робочих груп України та
Молдови з підготовки до реалізації проекту, а в липні визначено переможця
тендеру на будівництво нового мосту «Ямпіль-Косеуць» в рамках програми
«Велике будівництво». За належного фінансування будівництво мостового
переходу планують завершити до кінця 2022 року. Завдяки новому мосту
тривалість часу переїзду між двома столицями Київ - Кишинів скоротиться до 5
годин.
Загалом на розвиток міжнародного співробітництва у 2021 році вплинули
епідеміологічна ситуація та карантинні заходи, спрямовані на запобігання гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19. Внаслідок чого було відмінене традиційне
оздоровлення у регіонах-партнерах дітей з Вінницької області, родини яких
постраждали в ході військових дій на сході України, а також візит молодіжної
хокейної збірної Вінниці до Ліберецького краю та деякі інші заходи
міжрегіонального співробітництва.
Пріоритет 11. Покращення стану зайнятості населення на всіх рівнях.
Протягом 2021 року до обласної служби зайнятості за пошуком роботи
звернулось 100,3 тис. осіб (95,0% до минулорічного показника), 62,9 тис. осіб мали
статус безробітного (на 2,7 тис. осіб менше, ніж в минулому році), з них на
01.01.2021 року на обліку перебували 23,3 тис. безробітних, набули статусу
безробітного протягом звітного періоду - 39,6 тис. осіб.
Майже 59,9 тис. осіб, або кожні дев’ять з десяти зареєстрованих безробітних
отримували допомогу по безробіттю, середній розмір її у 2021 році склав 4196,5
грн.
Протягом 2021 року вдалося повернути до продуктивної зайнятості
25,5 тис. громадян, які звернулись за пошуком роботи до обласної служби
зайнятості. З них 21,9 тис. - зареєстровані безробітні та майже 3,6 тис. осіб працевлаштовані до набуття ними статусу безробітного. Рівень працевлаштування
безробітних - 34,8% (середній рівень працевлаштування безробітних по державі 34,0%).
Протягом 2021 року прийнято рішення про виплату роботодавцям фактичних
витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за 426 осіб з числа безробітних, які працевлаштовані за направленням
служби зайнятості на нові робочі місця.
У звітному періоді 7,1 тис. роботодавців співпрацювали з обласною службою
зайнятості, загальна кількість вакансій, яку роботодавці за цей час подали до
служби зайнятості, складає 30,5 тис. одиниць.
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Упродовж 2021 року обласна служба зайнятості активно працювала над
врівноваженням попиту і пропозиції на ринку праці через професійне навчання на
замовлення роботодавців. Протягом звітного періоду за кошти служби зайнятості
отримали професію та перенавчились або підвищили свою кваліфікацію майже
5,0 тис. осіб.
Завдяки співпраці з соціальними партнерами забезпечено тимчасову трудову
діяльність і відповідну матеріальну підтримку майже 2,0 тис. громадян шляхом
залучення їх до суспільно-корисних для територіальних громад оплачуваних
громадських та інших робіт тимчасового характеру. Протягом 2021 року на
фінансування громадських робіт витрачено 287,8 тис. грн. з Фонду
загальнодержавного соціального страхування України на випадок безробіття та
585,2 тис. грн. - з місцевих бюджетів.
Протягом 2021 року завдяки матеріальній допомозі (на суму 288,8 тис. грн.)
та організаційної підтримки обласної служби зайнятості 6 безробітних розпочали
підприємницьку діяльність.
Для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на
ринку праці, отримали ваучери на навчання, перенавчання та перепідготовку за
кошти служби зайнятості 14 осіб.
У 2021 році законодавчо впроваджена додаткова підстава для звернення
роботодавців за допомогою до служби зайнятості через зупинення (скорочення)
виробництва продукції та тривалості робочого часу, яке є вимушеним на період дії
карантину (ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення»). Протягом січня вересня 2021 року до обласної служби зайнятості було подано заяви від 10
підприємств на отримання коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування У країни на випадок безробіття, призначених для виплати
1750 працівникам допомоги по частковому безробіттю. Орієнтовно виплата такої
допомоги складатиме 7,608 млн. грн.
Станом на 1 січня 2022 р. у пошуку роботи в обласній службі зайнятості
перебуває 16,9 тис. безробітних громадян, майже 16,0 тис. з них - отримують
допомогу по безробіттю. Вакансій на цю дату —545. На кожне вільне робоче місце
претендує, у середньому, 31 безробітний.
ЦІЛЬ 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.
Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація
співпраці у сфері освіти і науки.
На кінець 2021 року 47,7 тис. дітей здобувають дошкільну освіту у 768
закладах освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного
віку.
У 2021 році у закладах дошкільної освіти утворено 510 додаткових місць
(м. Вінниця - 360 місць, с. Мервинці - 24 місця (Бабчинецька сільська громада),
с. Вітрівці —20 місць (Бабчинецька сільська громада), с. Теофилівка —25 місць
(Джулинська сільська громада), с. Гущинці - 25 місць (Іванівська сільська
громада), с. Кузьминці - 20 місць (Кунківська сільська громада), с. Криковець - 10
місць (Немирівська територіальна громада), с. Яворівка та смт Рудниця - 17 місць
(Піщанська селищна громада)
В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

Інесса РАТУШНЯК

24

У 2021-2022 навчальному році розпочали роботу 655 закладів загальної
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року 12 закладів загальної середньої освіти (17 класів) беруть участь у
реалізації інноваційного освітнього проекту Всеукраїнського рівня «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної
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Вчителями гидотних класів закладів освіти, здійснюється апробація
навчальних матеріалів. Проведено координаційні зустрічі для педагогічних
працівників шлотних закладів з актуальних питань та для директорів пілотних шкіл
за темою: «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» в очному режимі
та з використанням дистанційних технологій (вересень-грудень 2021 року).
В рамках Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на
2018 - 2022 роки у 2021 році проведено І - II етапи Всеукраїнських учнівських
предметних олімпіад, XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка, XXII Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика та обласного конкурсу декламаторського
мистецтва в номінації «Польська література».
Одним із пріоритетів діяльності облдержадміністрації є організація
інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами в умовах
закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
В області функціонують 38 інклюзивно-ресурсних центрів. Протягом 2021
року інклюзивне навчання організовано на базі 317 закладів загальної середньої
освіти та 126 закладів дошкільної освіти. Відповідно до освітніх запитів дітей з
особливими освітніми потребами інклюзивне навчання здійснюється у 911 класах
(1151 дитина) та в 206 дошкільних групах (330 дітей).
Особистісно зорієнтований напрям освітнього процесу для дітей з
особливими освітніми потребами в закладах освіти області забезпечують 902
асистенти учителя та 197 асистентів вихователя.
Станом на 01 січня 2022 року у області функціонує 29 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, в яких навчається 11,8 тис. здобувачів освіти. У 2021
році зараховано 5307 осіб, що на 620 осіб більше ніж у 2020 році, у тому числі за
регіональним замовленням зараховано 4903 особи (100,7% до плану).
У 2021 році випущено 4500 кваліфікованих робітників та 83 фахівці, які
направлені на підприємства, в установи, організації, із якими укладені угоди.
На базі закладів професійно-технічної освіти області діють 23 навчальнопрактичні центри, оснащені сучасним обладнанням та технікою (5 аграрного
профілю; 8 — будівельного; 2 — сфери послуг; 1 — залізничного профілю; 7 —
промислового).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2021
року до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких
у 2021 році створено навчально-практичні центри сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти увійшли^ШТГНЗ^ «Козятинське міжрегіональне
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аграрний пентп
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6 3аЛ13НИЧНОГО транспорту», ДПТНЗ «Хмільницький
рарнии центр професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Вінницьке професійне
т п Г “
РИ П0СЛУГ>> Та Д° 0СНаЩЄН0 ВІДП0ВІДНИЙ центр у вищому художньому
професійно-технічному училищі № 5 м. Вінниці.
«ньому
За“
л бСЯГ ФінансУвання створення навчально-практичних центрів у
П році 3694,0 тис. грн: кошти державного бюджету - 2434,240 тис. грн- кошти
спеціальних фондів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 1028 0
тис. грн; кошти інвесторів - 232,05 тис. грн.
В області функціонує 45 закладів вищої та фахової передвищої освіти: 27
закладів фахової передвищої освіти, 12 закладів вищої освіти, з яких 4 мають статус
національного, 6 філій закладів вищої освіти, в яких підготовка здійснюється: у
закладах фахової передвищої освіти зі 75 спеціальностей; у закладах вищої освіти
за рівнями «бакалавр» - 72; «магістр» - 103.
Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних
видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в закладах загальної
середньої освіти.
Станом на 31 грудня 2021 року у закладах освіти області залишилось 11
котелень у підвальних приміщеннях, з них 7 - недоцільно виводити через
зменшення контингенту та реорганізацію закладів.
З 2019 року проводились роботи по виведенню котелень з підвальних
приміщень Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенської територіальної
громади (роботи планується завершити у 2022 році) та Одайської ЗОШ І-ІІ ступенів
Тульчинської територіальної громади (у 2021 році завершено роботи).
Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення
нового освітнього середовища в закладах освіти.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року
№ 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» у 2021 році» (далі —субвенція) загальний обсяг
субвенції по області склав 64, 9 млн грн, а саме:
- для закупівлі комп’ютерів, засобів навчання та меблів - 47, 7 млн грн;
- для підвищення кваліфікації вчителів та супервізії - 17,2 млн грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого
2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» у 2021 році 37 закладів загальної середньої освіти області отримали
кошти з державного бюджету в рамках реалізації зазначеної програми. Обсяг
субвенції цього року - 39,8 млн. грн.
Реалізовано 36 проектів: 5 —встановлення та модернізація пожежної системи;
16 — ремонт та модернізація харчоблоків і їдалень; 11 — придбання нового
обладнання для кабінетів, фізики, математики, географії, української мови, біології
та створення 8ТЕМ-лабораторій; 4 —капітальний ремонт покрівель та приміщень
шкіл. Використано 37,8 млн. грн. (95%).
У 2021 — 2022 навчальному році потребують підвозу до місця навчання
20 943 учні, з них фактично забезпеченопідвозом20 506 учнів (97,9 %).
В.о директора Департаменту міжнародного
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загальної кількості шкільними автобусами довозиться 16 508 учнів що
п о Н7°о/лТЬ
наиманим (орендованим) транспортом доїжджає 2 666 учнів
ї й
'Ц0М ТраНСП°РТУ (Рейсовим автобусом, власним транспортом) 1 332 учні (6,3%)
^
’
В області підвіз учнів здійснюється 342 шкільними автобусами, з яких
17 спеціальних шкільних автобусів.
У 2021 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
грудня 2020 року № 1570-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на
2020 рік» на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для
Вінницької області виділено 21,1 млн. грн. За співфінансування територіальних
громад в обсязі - 13,8 млн. грн придбано 16 шкільних автобусів для 16 громад
області. Це перша централізована купівля спеціальних автобусів, пристосованих
для перевезення осіб на візку.
Пріоритет 4. Створення конкурентоспроможного середовища в межах
єдиного медичного простору.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості (залишок на 2021 рік становить - 38,2 млн грн) введенно в експлуатацію
15 нових амбулаторій загальної практики —сімейної медицини.
В 2021 році побудовано 1 амбулаторію загальної практики—сімейної
медицини в с. Дашківці Якушинецької територіальної громади, на загальну
вартість 8,01 млн грн, з якої 0,81 млн грн —співфінансування з місцевого бюджету.
У 2021 році завершено будівельні роботи в усіх запланованих 32
амбулаторіях:
у 29-ти - отримано декларації про завершення робіт;
у 3-х - документи подано для отримання декларації про завершення робіт.
Протягом 2020-2021 років освоєно коштів на суму 58,86 млн. грн (субвенція
з державного бюджету - 51,42 млн грн та з місцевих бюджетів - 7,44 млн грн).
Для забезпечення медичних працівників амбулаторій службовим
автотранспортом закуплено 168 одиниць на суму 83,96 млн грн, в тому числі
у 2021 році закуплено 15 одиниць на суму 7,5 млн грн.
Для функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров’я
закуплено 205 комплектів телемедичного обладнання для 189 амбулаторій, які були
включені в наказ та обладнання для функціонування системи телемедицини у
закладах охорони здоров’я Вінницької області, шляхом розширення дата-центру на
суму 52,32 млн грн. За рахунок державного бюджету - 47,1 млн грн,
співфінансування з місцевих бюджетів 5,22 млн грн.
Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної
патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку
системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення
медичної допомоги із серцево-судинною патологією».
В рамках впровадження регіонального субпроєкту за рахунок різних джерел
фінансування (Світовий банк, обласний бюджет) проведено 610 планових
В.о директора Департамент)’ міжнародного
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Г У У 7 ИМ 1 ЧЄРГИ 0блаСН0Г0 РеєстРУ хв°рих із серцево-судинною
ологією. У 58,5/о хворих виявлена патологія коронарних судин. Із зазначеної
кості обстежених хворих 36,6% пацієнтів з «критичним станом судин
(закриття прохідності > 90%)» простентовані безкоштовно під час планової
коронарографп. На планове оперативне втручання направлено 22% планово
обстежених хворих.
Станом на 01.01.2022 року у КНП «Вінницький регіональний клінічний
лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено всього
коронарографії (в т.ч. 44% ургентних). Всього операцій стентувань
коронарних судин 958 (в т.ч. 61,2% ургентних).
. Спільно із спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії
імені М.М.Амосова у КНП « Вінницький регіональний клінічний лікувальнодіагностичний центр серцево-судинної патології» за 2021 рік прооперовано 100
хворих на «відкритому серці».
. За ко^ ти Світового банку в рамках субпроєкту в КНП «Вінницький
регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної
патології» облаштована нова операційна, в якій протягом звітного періоду
проведено 264 операцій.
В цілому у КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувальнодіагностичний центр серцево-судинної патології» за минулий рік проліковано 3675
хворих.
На виконання наказів МОЗ України від 02.07.2014 р. № 455 « п ро
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST»,
від 03.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному
синдромі без елевації сегмента ST» та від 25.09.2020 р. №2203 «Про затвердження
Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою на гострий
мозковий інсульт у системі екстреної медичної допомоги» у 2021 році
продовжувалося навчання медпрацівників служби екстреної меддопомоги за
окремими програмами.
Станом на 1 січня 2022 року телеметричним підрозділом обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 20450
електрокардіограм хворих із серцево-судинними захворюваннями.
Освоєння коштів з початку впровадження субпроєкту складає 14 887,7
тис.дол. США (46,8 % від суми позики - 31 808,257 дол. С Ш А ).
Пріоритет 6. Створення якісної системи спеціалізованої інфекційної
допомоги пацієнтам області. Відкриття обласного центру інфекційних хвороб.
З метою надання якісної, своєчасної та необхідної медичної допомоги хворим
на інфекційні захворювання, ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні
хвороби, здійснення епідемічного нагляду за населенням Вінницької області,
згідно рішення 5 сесії 8 скликання обласної Ради від 26 лютого 2021 року № 90, у
2021 році утворено Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної
Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб» шляхом внесення змін до статуту
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний
В.о директора Департаменту міжнародного
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Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради» та предмету
діяльності установи.
r r w m ™ Р° Ц1 На баЗІ закладУ розгорнуто 165 ліжок для лікування пацієнтів з
LOV1D-19, в тому числі 14 ліжок в палаті інтенсивної терапії. За весь період
проліковано 2018 пацієнтів.
Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян.
З метою організації роботи «фронт»-офісів служб соціального захисту
населення в рамках проекту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної
підтримки населення України» територіальним громадам надана технічна
підтримка (персональні комп’ютери, сканери, тощо), а для надання
адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного комплексу
«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який об’єднує у єдиному
інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення, що
знаходяться, в т.ч. у ЦНАП з «бек»-офісом структурних підрозділів соціального
захисту населення райдержадміністрацій, якими приймається рішення про
призначення соціальної підтримки.
В області організовано роботу 63 «фронт»-офісів місцевих громад з надання
адміністративних послуг соціального характеру, з яких 6 управлінь соціального
захисту населення міст обласного значення працюють як «фронт»-офіс та «бек»офіс, 63 громади здійснюють прийом документів мешканців із використанням
ПК «Соціальна громада».
Всі старостинські округи територіальних громад області підключені до
ГЖ «Соціальна громада» (381 посадова особа).
Протягом 2021 року з метою підвищення рівня професійної компетентності
проведено 21 онлай-навчання за спеціальною програмою: «Організація надання
державних допомог в умовах децентралізації» для керівників, спеціалістів
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення територіальних
громад та районних державних адміністрацій.
Також, відбувся дводенний Вінницький регіональний он-лайн семінартренінг «Сучасні підходи до адміністрування соціального захисту на рівні
територіальних громад», що впроваджується Міністерством соціальної політики
України в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення
України». В заході взяли участь більше двохсот учасників із 63 територіальних
громад області, а також представники структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, районних державних адміністрацій.
Метою семінар-тренінгу було підвищення обізнаності керівників та фахівців
територіальних громад щодо нових повноважень і функцій у сфері соціального
захисту населення і захисту прав дітей.
Державні адресні допомоги.
Надання соціальної допомоги організовано з метою підтримки вразливих
груп населення, зокрема, малозабезпечені та одинокі сім’ї, які виховують дітей та
перебувають в умовах, за яких не задовольняються у повній мірі їх соціальні
потреби; жінок у період вагітності і пологів, при народженні та усиновленні
дитини, а також дітей, які з тих чи інш их^тичин позбавлені батьківського догляду
В.о директора Департамент)' міжнародного
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Заходи забезпечення гідних умов існування таких сімей здійснюються згідно
з вимогами чинного законодавства шляхом виплати державних адресних допомог
за рахунок коштів державного бюджету.
олої ТаК? видатки^на виплату державних адресних допомог Вінницької області за
21)21 рік склали майже 2,3 млрд. грн.
Кількість отримувачів державних адресних допомог, які отримали виплати
становить понад 95,3 тис. осіб, а саме:
державної допомоги сім’ям з дітьми (допомога у зв'язку з вагітністю та
пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини;
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей
одиноким матерям; допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч’
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або
хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не
встановлено інвалідність)- 36,7 тисяч осіб;
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 6,3 тисяч осіб;
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю - 19,7 тисяч осіб;
- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме - 207 осіб ;
щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним - 2,8 тис. осіб;
- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 8,3 тисяч осіб;
- щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків
(усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня» - 235 осіб;
державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 207 батьківвихователів на 608 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
соціальної допомоги на утримання 7 дітей в сім’ї патронатного
вихователя - 2 особи;
- щомісячної адресної допомоги особам, які не мають права на пенсію та
особам з інвалідністю -7,0 тис. осіб;
- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату —1,5 тис. осіб;
- компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю і групи, а також за особою яка досягла 80 річного віку 3,5 тис. осіб;
Л Т 'О Л Т Т І
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грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка» - 8,3 тис родинам новонароджених;
одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» - отримано родинами
новонароджених 2686 пакунків;
- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня» - 95 осіб;
одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми - 1 особа.
В області запроваджено послугу «є- Малятко», якою скористались 4532
мешканця області, з них призначено 4423 особам, а саме: допомогу при народженні
дитини - 4272 особам, грошову компенсацію «пакунок малюка» - 8 особам,
допомогу на дітей, які виховуються в багатодітним сім’ям призначено - 143
особам.
Станом на 1 січня 2022 року у Вінницькій області на обліку перебуває 11 333
внутрішньо переміщених особи (8 255 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо
переміщених осіб 2 799 - пенсіонерів, 601 - особа з інвалідністю та 2 113 - дітей.
Щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг, надано 51 244 особам (32 262 сімей) на
загальну суму 46, 2 млн грн.
Соціальні стипендії окремим категорія громадян.
Одним із видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян є виплата
соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої
освіти.
За 2021 рік соціальну стипендію виплачено 1631 студентам на загальну суму
майже 28,6 млн. грн., а саме:
- 315 дітям, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського
піклування, та особам з їх числа;
- 12 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 31 особі з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітям (до
закінчення їх навчання у такому закладі, але не довше до досягнення 23 років);
- 736 учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій, особам з
інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;
- 19 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення АТО;
- 112 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
- 10 особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не
менш як 15 років;
- 276 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІИ групи;
- 117 особам, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- З студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
виплачена соціальна стипендія Верховної Ради України.
Житлові субсидії та виплата пільг на оплату житлово-комунальних
послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі.
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВЛ
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Житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у 2021 році
отримали 159,7 тисяч домогосподарств у грошовій формі на загальну суму 1644 1
млн гри, з яких: у готівковій формі на суму 1591,8 млн грн та у безготівковій формі
52,3 млн грн.
^ ^
Субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 120,8 тис.
домогосподарствам, сума нарахувань становить 1453,7 млн грн.
Субсидії на тверде паливо та скраплений газ призначено 38,9 тис.
домогосподарствам, сума нарахувань становить 138,1 млн грн.
Кількість домогосподарств, які підлягали автоматичному перепризначенню
житлових субсидій на опалювальний період становить 107,1 тис., з них
автоматично розраховано 104,9 тис. домогосподарствам (100%), відмовлено 2,2
тис. домогосподарствам.
Станом на 1 січня 2022 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу надано 324,44 тис особам в грошовій
готівковій формі на загальну суму 320,6 млн грн, з яких на житлово-комунальні
послуги —313,611 тис особам на загальну суму 298,9 млн грн, тверде паливо і
скраплений газ - 10, 829 тис особам на загальну суму 21,7 млн грн.
Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі за
2021 рік виплачено 489,172 тис пільговикам на загальну суму 217,5 млн грн.
Соціальний
захист
громадян,
які
постраздали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
У 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано
3 1,3 млн грн.
Зазначений обсяг спрямовано на виплату додаткової відпустки, грошової
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, грошової
компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів,
одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської
катастрофи, щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації у випадку звільнення
громадян, оплати санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Соціальна підтримка держави за цією програмою надавалася 16,258 тис
постраждалим особам, серед них:
- З, 930 тис учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у
тому числі, 1,474 тис особі з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською
катастрофою;
-1 1,127 тис потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі 1,566
тис особам, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою та 8,123 тис потерпілим дітям;
- 61 особі з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій
та катастроф, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
- 1,140 тис дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана
з наслідками Чорнобильської катастрофи.
В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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Протягом 2021 року проведено 7 засідань обласної комісії з визначення
статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних
аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за
результатами яких 178 громадянам видані посвідчення відповідної категорії.
На оплату санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, інвалідність яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, в державному бюджеті передбачено 7,9 млн грн.
Здійснено виплати компенсацій замість путівки для 274 особам ( 100% від потреби)
на суму 169,6 тис грн. Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 708 осіб
(5,8 млн грн).
Соціальний захист ветеранів війни.
В області станом на 1 січня 2022 року проживає 41,269 тис ветеранів війни, з
них. 3,907 тис осіб з інвалідністю внаслідок війни; 23,907 тис учасників бойових
дій, 7,448 тис учасників війни, 5,986 тис членів сімей загиблих та померлих
ветеранів війни.
У 2021 році 42,6 тис. осіб області отримали щорічну разову грошову
допомогу до 5 травня на загальну суму понад 62,0 млн грн шляхом перерахування
їх через відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав, а також членів їх сімей» сформовано потребу у
коштах (14,8 млн. грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла
14 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку
в органах місцевого самоврядування станом на 01.04.2021 року.
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 року
№ 573-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав,
а також членів їх сімей на 2021 рік» та від 24.11.2021 № 1482-р «Про перерозподіл
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах
ветеранів на 2021 рік, та розподіл додаткового обсягу субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб» Вінницькій області
передбачено кошти субвенцій на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для 1 особи з інвалідністю внаслідок війни на загальну
суму понад 1,7 млн грн.
Протягом звітного періоду до санаторіїв Міністерства соціальної політики
України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») направлено 455
ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Законів України «Про статус
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань» та осіб з інвалідністю.
Соціальний захист осіб з інвалідністю.
У Вінницькій області проживає 110 тисяч осіб, яким встановлено групу
інвалідності.
В.о директора Департамент}’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом фінансування «Санаторно-курортне
оздоровлення осіб з інвалідністю» (забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників,
осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування;
путівки без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; оплата
проїзду супроводжуючих осіб з інвалідністю-спінальників; виплата грошової
компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування санаторнокурортні послуги) отримало 357 осіб на суму понад 4 млн грн.
У 2021 році за принципом «гроші ходять за людиною» закуплено та видано
4 733 одиниць виробів, а саме: 3 911 протезно-ортопедичних виробів, 237 крісел
колісних, 491 засіб реабілітації, 61 спеціальний засіб для орієнтування та
спілкування, 33 - проведено ремонт ТЗР.
В області функціонують соціально - транспортні служби для перевезення осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, так зване «Соціальне таксі»
при 14 територіальних центрах соціального обслуговування/ центрах надання
соціальних послуг, міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк у:
Вінницькій, Барській, Гайсинській, Жмеринській, Хмільницькій, Тульчинській,
Немирівській, Іллінецькій міських, Війтівецькій, Самгородоцькій, Махнівській
сільських, Джулинській (колишній Шляхівській), Томашпільській, Вапнярській
селищних територіальних громадах області.
У 2021 році зазначеними службами надано 3455 транспортних послуг 569
особам з інвалідністю.
Протягом 2021 року особам з інвалідністю передано у власність 36
гуманітарних автомобілів та 20 автомобілів отриманих за кошти державного
бюджету, які перебували у користуванні зазначених осіб більше 10-ти років.
Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 29
автомобілів, отриманих за кошти державного бюджету та 7 гуманітарних
автомобілів.
Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні
з Вінниччини, а також ветеранів війни.
У Вінницькій області станом на 1 січня 2022 року з числа ветеранів війни, які
перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій 19 117 осіб;
особи з інвалідністю внаслідок війни — 877 осіб; учасників війни - 34 осіб;
постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту —37 осіб,
членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту 5 осіб.
За підтримки обласного бюджету у 2021 році надано одноразову матеріальну
допомогу 11 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 660
тис. грн та 5 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під
час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну
суму 100 тис. грн відповідно до Обласної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів
їх сімей та членів сімей загиблих
учасників антитерористичної
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36
сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 № 705.
В
Рамках
зазначеної
програми
165
членам
сімей
загиблих
військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету на
загальну суму 165 тис. грн з нагоди державних свят та дати створення військових
частин.
У 2021 році здійснено виплату щорічної матеріальної допомоги членам сімей
загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту
у зв язку з річницею подій на Майдані 18-20.02.2014 за рахунок коштів обласного
бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на загальну
суму 15 тис. грн та 32 постраждалим особам на загальну суму 32 тис. грн в рамках
виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення
Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної
Ради від 05.03.2019 № 750.
ф® рамках виконання державної цільової програми з медичної, фізичної
реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року», затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021, у 2021 році
надійшло з державного бюджету на загальну суму 11,67 млн грн, які використані
за напрямками:
«Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил
та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганських областях» - забезпечено 408 осіб на суму майже 6 млн грн.;
«Здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях» -360
учасників АТО/ООС на загальну майже суму 4,1 млн грн.;
«Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських
областях» -159 учасників АТО/ООС на загальну суму 1,5 млн грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»
сформовано потребу у коштах (56,3 млн грн) для виплати грошової компенсації для
придбавання житла 55 особам, які перебувають на квартирному обліку в органах
місцевого самоврядування станом на 1 квітня 2021 року.
Згідно із розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23 червня
2021 року № 687-р«Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за^ належні для отримання жилі
В.о директора Департамент)'міжнародного
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приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік» та від
листопада 2021 року № 1482-р «Про перерозподіл деяких видатків державного
оюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік, та розподіл
додаткового обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб» передбачено субвенцію з державного бюджету в обсязі 9,5
млн грн для 9 сімей (2 - сім’ї загиблого військовослужбовця та 7 сімей - осіб з
інвалідністю внаслідок війни).
Відповідно д о постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року
№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» сформовано
потребу у коштах (31,8 млн грн) для виплати грошової компенсації для
придбавання житла 27 особам, які перебувають на квартирному обліку в органах
місцевого самоврядування станом на 1 квітня 2021 року.
Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2021 року
№ 654-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України» та від 17.11.2021 № 1444-р «Про перерозподіл
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах
ветеранів на 2021 рік, та розподіл додаткового обсягу субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб» кошти субвенції в сумі 5,5
млн грн для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення спрямовані 4 особам.
Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців,
які беруть учать у АТО/ООС.
За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій
області (далі - Головне управління), з клопотаннями про отримання земельних
ділянок звернулося 29090 учасників АТО, з них 21617 громадян отримали накази
про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 31422,2701 га, в тому числі:
- 3706 (учасників АТО) для ведення індивідуального садівництва, загальною
площею 367,6473 га;
- 17911 (учасників АТО) для ведення особистого селянського господарства,
загальною площею 31054,6228 га;
15716 учасникам АТО підготовлено та видано накази про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у
власність на загальну площу 23281,5790 га.
Головним управлінням видано накази про надання дозволів на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 317
членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу
344,2418 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність
земельні ділянки 155 вищезазначеним громадянам загальною площею 217,1375 га
на території Вінницької області.
В.о директора Департаменту міжнародного
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Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних
форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
створення умов виховання дітей, наближених до сімейних.
На обшкУ служб у справах дітей області перебуває 2265 дітей, які
залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (далі - первинний облік). Із загальної кількості дітей,
Т , о / ЄРЄбУ“ Є На пеРвинномУ обліку, сімейними формами виховання охоплено
дітеи (влаштовано під опіку/піклування 1606 дітей, до прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу — 526 дітей). 88 дітей перебувають у закладах
шституційного догляду та виховання, 27 — навчаються у закладах різних ступенів
акредитації, 10
перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації
дітей, 7
тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, 1 — інше.
Протягом 2021 року взято на облік та сформовано справи 270 дітей, які
набули статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
На території області функціонує 65 дитячих будинків сімейного типу, в яких
410 вихованців, 120 прийомних сімей, в яких виховується 233 прийомних дитини,
проживає 1154 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховується 1578 дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Упродовж 2021 року в області створено 5 дитячих будинків сімейного типу
(З на базі прийомних сімей) та 4 прийомні сім’ї.
При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, до сімейних форм виховання забезпечується їх право на збереження
родинних груп. Так, протягом року до прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу влаштовано 58 дітей із 31 родинних груп, під опіку піклування
громадян — 246 дітей із 94 родинних групи.
Громадянами України усиновлено 18 дітей, 6 - усиновлені іноземними
громадянами. На регіональному обліку перебуває 30 кандидатів в усиновлювачі.
На обліках усиновлених дітей, нагляд за умовами проживання та виховання
яких здійснюють служби у справах дітей області, перебуває 681 дитина.
Упродовж року в області фактів порушення прав дитини в сім’ях
усиновителів та нецільового використання усиновителями допомоги при
усиновленні дитини не виявлено.
Проводиться системна робота щодо захисту житлових прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом. За
оперативною інформацією районних державних адміністрацій та територіальних
громад області, із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей, мають
житло на праві власності 9,2 %, на праві користування — 72,4 %, не забезпечені
житлом — 18,4 %.
Станом на 31 грудня 2021 року на обліку служб перебуває 958 дітей, що
опинились у складних життєвих обставинах:
- 879 дітей перебуває на обліку у зв ’язку із чинниками, що можуть зумовити
складні життєві обставини;
- 53 дитини —у зв’язку із жорстоким поводженням з дитиною;
- 26 дітей - у зв ’язку із загрозою життю і здоров'ю дитини.
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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<<пітЛ МЄТ0Ю профілактики правопорушень здійснювалось відповідні рейди
ÜOKV пп
’
Зал>>’ «Неблагополучна сім’я», тощо. Загалом упродовж 2021
року організовано та проведено за участі представників дотичних до охорони
дитинства структур 1607 профілактичних рейди, обстежено 2590 сімей
попереджено 1105 батьків, ініційовано притягнення д^ відповідальності 143 ос!б
Станом на 31 грудня 2021 року згідно з розпорядженнями голів районних
державних адміністрацій та рішеннями голів міських рад міст обласного значення
405 дітям/особам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів.
З метою координації роботи суб'єктів виявлення та/або організацій
соціального захисту дітей на 244 засіданнях комісій з питань захисту прав дитини
раионних державних адміністрації, виконкомів міських, селищних, сільських рад
області розглядались питання щодо роботи із сім’ями з дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах, 177 суб'єктів взаємодії. Також за звітний період
службами у справах дітей області направлено суб'єктам взаємодії 493 листи
координаційного характеру у напрямку профілактики безпритульності
бездоглядності.
Однією з форм соціальної адаптації дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, є їх соціально-психологічної реабілітація у Вінницькому та
Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей
(далі - Центри).
Протягом 2021 року в Центрах перебувало 150 вихованців, з них — 11 дітей
з підстави жорстокого поводження або загрози його вчинення, зокрема,
домашнього насильства.
Курс реабілітації в Центрах протягом звітного періоду пройшла 81 дитина,
з них до біологічних сімей повернуто 36 дітей, 7 дітей влаштовано під
опіку/піклування, 32 — до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Надавались послуги соціально-психологічної реабілітації 11 дітям, які перебували
на обліку служб у справах дітей з підстави жорстокого поводження або загрози
його вчинення, зокрема, домашнього насильства.
Протягом 2021 року оздоровлено:
-в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м.Одеса) -413 дітей,
-в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м.Київ) - 393 дітей пільгових
категорій;
в дитячому таборі відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання
дітей та молоді «Соколята» (м. Хирів Львівської області) - 96 дітей;
- в таборі «Артек-Прикарпаття» (м. Трускавець) - 132 дітей;
- в закладі ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорномор'я» (Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка) - 815 дітей пільгових категорій.
Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї,
запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі
людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
В області проживає 14622 багатодітні сім’ї, в яких виховується 49920 дітей.
За кошти субвенції 2020 року з державного бюджету для забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
для Вінницької області (сума 38,3 млн ppjn^ y минулому році придбано:
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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житло для 64 дітей в обсязі 25,3 млн грн;
- дитячий будинок сімейного типу для Літинської територіальної громади в
обсязі 3,2 млн грн;
" розроблено ^ проектно-кошторисну документацію
на капітальний
ремонт/реконструкцію житла для дитячого будинку сімейного типу у м. Ямпіль на
суму 0,1 млн грн та скориговано проектно-кошторисну документацію для
будівництва дитячого будинку сімейного типу у смт Сутиски на суму 0,1 млн грн.
- побудовано дитячий будинок сімейного типу у смт Сутиски (сума коштів
4,1 млн грн);
побудовано два малих групових будинки сімейного типу на території
Стрижавського дитячого будинку - інтернату (сума коштів 5,4 млн грн).
У 2021 році обсяг субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа для
Вінницької області склав 35,6 млн грн.
Кошти направлено на:
-капітальний ремонт/реконструкцію житла ДБСТ, що знаходиться за
адресою: м. Погребище, вул. Молодіжна, 2 - 0,4 млн грн;
- капітальний ремонт/реконструкцію житла ДБСТ, що знаходиться за
адресою: м. Погребище, вул. Богдана Хмельницького, 31 А - 0,3 млн грн;
- продовження та завершення виконання розпочатих у попередніх періодах
робіт по робочому проекту «Нове будівництво двох малих групових будинків по
вул. Новосільська, 39 в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області» 14,3 млн грн;
- продовження та завершення виконання розпочатих у попередніх періодах
робіт ДБСТ у смт Сутиски - 0,5 млн грн;
- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для ДБСТ
Барської територіальної громади- 3,7 млн грн;
- придбання житла в експлуатацію житлових будинків для ДБСТ
Шаргородської територіальної громади - 3,7 млн грн;
- виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за
належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 (з урахуванням вимог пункту 5
Порядку та умов перебування осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в установленому порядку на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення ними 23 річного
віку): для 36 осіб, зокрема: 1 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування старших 35 років - 130 302,30 грн; для 11 осіб з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування вікової категорії від 23 до
35 років - 3,5 млн грн; для 24 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа - 11,0 млн грн.
Станом на 31.12.2021 року:
придбано ДБСТ для Барської та Шаргородської територіальних громад;
-побудовано два малих групових будинки по вул. Новосільська, 39 в
смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області;
В.о директора Департаменту міжнародного
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-завершено ремонтні роботи двох ДБСТ Погребищенської територіальної
громади.
Планується у 2022 році за кошти субвенції 2021 року придбати 36 квартир
для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
15
червня 2021 року на Вінниччині відкрито перший центр для дітей, які
постраждали від насильства або стали його свідками (модель Барнахус).
В приміщенні здійснено ремонт і встановлено необхідне обладнання, що
гарантує безпеку дітей, а також осіб, які там перебувають.
2228 послуг Відділення надання соціальних послуг особам/дітям/сім’ям, які
постраждали від насильства, Комунального закладу «Обласний комплексний центр
надання соціальних послуг» надано 69 жінкам, зокрема, 1829 соціальних послуг,
376 психологічних консультацій, 23 юридичних консультації. Також надано 113
послуг 117 дітям, зокрема 52 психологічних консультації та 61 соціальну послугу.
В 2021 році продовжено функціонування семи мобільних бригад соціальнопсихологічної допомоги, які функціонують при Відділені надання соціальних
послуг особам/дітям/сім’ям, які постраждали від насильства, на базі Вінницького
обласного центру соціальних служб, на базі Вінницького міського центру
соціальних служб, мобільні бригади Студенянської, Лука-Мелешківської,
Городківської та Теплицької територіальних громад.
Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами у
2021 році здійснено 516 виїздів та надано відповідні послуги 304 постраждалим
особам, з них: 17 чоловікам, 490 жінкам, 25 дітям. До притулку доставлено 14 жінок
та 17 дітей.
З 01 січня 2021 року при Вінницькому міському центрі соціальних служб
утворено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та дві
кризові кімнати.
Обласною «Лінією довіри» з питань запобігання та протидії домашньому
насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (0 800 75 04 75)
надано послуги інформаційно-консультативної допомоги 141 особі, з них 30
чоловікам та 111 жінкам, зокрема з питань домашнього насильства надано послуги
82 особам.
У 2021 році місцеві бюджети області отримали з державного бюджету майже
19 млн грн на створення 11-ти спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
В області завершено ремонтно-будівельні роботи приміщень, в яких будуть
функціонувати: 2 притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі (далі —Притулок); 5 консультативних служб
первинного соціально-психологічного консультування; 1 денний центр соціальнопсихологічної допомоги.
Облаштовано 1 Притулок та придбано 3 автомобілі для мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги, які діятимуть при Притулках.
В області проаналізовано результати місцевих виборів у частині
представництва жінок і чоловіків в обласних, районних, а також міських, сільських,
селищних радах. Зокрема, станом на 31 грудня 2020 року у Вінницькій області
загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не
В.о директора Департамент)’ міжнародного
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припинено, складає 1970 осіб, з яких 713 жінок (36,2% від загальної кількості
депутатів).
До складу Вінницької обласної Ради входять 84 особи, з яких 20 жінок
(23,8%), до районних рад входять 273 особи, з яких 97 жінок (35,5%), до міських
рад входять 560 осіб, з яких 185 жінок (33,0%), до селищних рад входять 547 осіб,
з яких 206 жінок (37,7%), до сільських рад входять 506 осіб, з яких 205 жінок
(40,5%).
В області утворено 63 територіальні громади, з яких 18 селищних та
сільських і 1 міську очолюють жінки (19% від загальної кількості керівників).
Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального
забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.
Станом на 1 січня 2022 року в інтернатних закладах фактично проживало
1 591 осіб, що становить 86,94 % наповненості та надаються соціальні послуги
стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування
чи не набули такої здатності.
В комунальних закладах системи соціального захисту населення станом на 1
січня 2022 року перебуває/проживає 1 760 осіб .
В області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної
форми власності базового рівня, створених в територіальних громадах, які з 1 січня
2021 року належать до сфери управління органів соціального захисту населення
територіальних громад.
Так, в області діють 41 центр надання соціальних послуг, при яких
функціонують 14 відділень - в умовах цілодобового перебування/проживання
(стаціонарний догляд), 41 - з питань соціальної допомоги вдома (догляду вдома),
І О - з питань організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна
допомога) та 21 - з питань соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в
складних життєвих обставинах (соціальний супровід).
Також, 17 територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) (далі - територіальні центри), у складі яких створено 11
стаціонарних відділень постійного перебування/проживання (стаціонарний
догляд), 17 відділень соціальної допомоги вдома (догляду вдома), 17 відділень
організації надання грошової та натуральної допомоги (натуральна допомога) та 2
відділення соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають в складних
життєвих обставинах (соціальний супровід).
У 3 територіальних громадах області (Краснопільська, Кунківська,
Копайгородська), в яких не створено комунальних надавачів соціальних послуг,
укладено договір з сусідніми територіальними громадами для надання соціальних
послуг шляхом надання субвенції на вищезазначені цілі.
Протягом 2021 року додатково виявлено 3 326 одиноких осіб похилого віку,
осіб з інвалідністю, які потребують допомоги, з них 3 091 осіб взято на облік
територіальних центрів.
З початку карантину (25 березня 2020 року) станом на 1 січня 2022 року
виявлено 8 136 одиноких, одиноко проживаючих осіб, з них 7 308 осіб взято на
облік територіальних центрів.
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З початку року особам похилого віку, особам з інвалідністю, надано
допомогу, а саме: за рахунок благодійної допомоги - 15 433 продуктових набори;
доставлено 729 032 продуктових набори; роздано 1 921 гарячих обідів.
Протягом 2021 року надано:
• 844 послуг консультування 42 дітей/осіб з інвалідністю з числа студентів
закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
• 5 послуг підтриманого проживання осіб з інвалідністю (здійснено 2400
заходів, що складають послугу підтриманого проживання для 5 осіб);
• 18 послуг денного догляду 18 особам з інвалідністю старше 35 років
(здійснено 2450 заходів, що складають послугу денного догляду для 18 осіб).
Пріоритет 13. Реалізація програм доступного житла в області.
В рамках Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій
області на 2018-2022 роки у 2021 році видано 1 кредит на суму 301,9 тис. грн.
(обласний бюджет спецфонд).
На реалізацію заходів Регіональної комплексної програми інвестування
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2021 роки у
звітному році укладено 30 договорів на добудову (реконструкцію), 9 - на купівлю
житла, 15 - на нове будівництво на загальну суму —8,45 млн грн, з них: з державного
бюджету 2,8 млн грн. та інших джерел —5,65 млн грн., а саме: обласний бюджет
загального фонду - 2,85 млн грн, обласний бюджет спеціального фонду -1,8 млн
грн, бюджети територіальних громад - 1,0 млн грн.
В рамках реалізації Регіональної цільової програми будівництва (придбання)
доступного житла у Вінницькій області на 2010-2021 роки у 2021 році видано 9
кредитів на суму 2,5 млн грн (обласний бюджет).
Пріоритет 14. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою,
приведеною до стандартів якості.
Фінансування заходів в рамках виконання обласної Програми «Питна вода»
на 2021-2025 роки в минулому році за рахунок коштів обласного бюджету не
здійснювалось.
Разом з тим, заходи з розвитку та реконструкції систем централізованого
водопостачання та водовідведення впроваджувались за рахунок коштів з інших
джерел фінансування в обсязі близько 10,0 млн грн (кошти місцевих бюджетів,
підприємств, населення тощо).
Так, для забезпечення безперебійної роботи водозаборів, водопровідноканалізаційних споруд і мереж підприємствами водопровідно-каналізаційного
господарства проведено
комплекс організаційно-технічних
заходів
по
забезпеченню сталої роботи споруд та мереж.
Протягом минулого року виконано наступні заходи, а саме:
-здійснено ремонт та заміну 24 км водопровідних та 5,7 км каналізаційних
мереж;
-підготовлено 35 водопровідних та ЗО каналізаційних насосних станцій;
-комплексно підготовлено 3 водопровідних та 12 каналізаційних очисних
споруд;
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-комплексно підготовлено З водозабори з поверхневих джерел та 212
артезіанських свердловин, в тому числі із заміною насосного обладнання.
Пріоритет 15. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.
На Вінниччині забезпечено розвиток 74 види спорту, 27 - літніх
олімпійських, 2 - зимових олімпійських, 27 неолімпійських видів спорту та 18
видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, що дало
можливість до занять видами спорту залучити 23122 осіб.
В спортивних клубах різних форм власності займалися 4774 особи.
Протягом звітного періоду в області згідно календарного плану проведено
211 обласних спортивних заходів. Вінничани прийняли участь в 344
всеукраїнських та 73 міжнародних змаганнях.
Упродовж
звітного
періоду
спортивними
організаціями
області
підготовлено: 211 спортсменів І розряду, 202 кандидатів у майстри спорту, 26
майстрів спорту України.
Упродовж звітного періоду функціонувало 53 спортивних школи (49 ДЮСШ
та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися
16539 юних спортсменів.
Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний
процес на 112 власних спортивних спорудах.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році придбано автомобіль Ford
Toumeo Connect для перевезення спортсменів з інвалідністю на суму 918 тис. грн.
В регіоні станом на 1 січня 2022 року функціонувало 4359 спортивних
споруд, в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 597
майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних полів,
699 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 116 майданчиків з синтетичним
покриттям та інші спортивні споруди.
В області на 1 тис. населення припадає 2,86 спортивних споруд
(загальноукраїнський показник —2.30 спортивних споруд).
На виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року № 574/2020
в рамках соціального проекту «Активні парки — локації здорової України»
здійснено облаштування всіх 16 парків в територіальних громадах області «першої
черги». Розпочато і продовжується облаштування активних парків «другої черги»
в 24 громадах області.
Коштом субвенції з державного (в рамках спецпроєкту) і місцевого
бюджетів здійснюється реконструкція футбольного поля Барської міської дитячоюнацької спортивної школи «Колос» (на суму 4,47 млн. грн у 2021 році).
Протягом звітного періоду виплачувались стипендії 50-ти провідним
спортсменам області на суму 1,5 млн грн та 15-ти ветеранам спорту на суму
167,7 тис. грн.
Пріоритет 16. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку
культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної
співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та
розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.
Протягом 2021 року 876 закладів культури області (42%) були забезпечені
фіксованим широкосмуговим д о сту п о м ^о Інрррнету із швидкістю не менше
В.о директора Департамент)’ міжнародного
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100 Мбіт/с. У 632 (31%) закладах створено WiFi-мepeжy для забезпечення
відкритого безкоштовного доступу відвідувачів до Інтернету.
В рамках імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної
культурної спадщини у 2021 році продовжувалась робота музикознавців,
етнографів та експертів з питань нематеріальної культурної спадщини над
дослідженням і формуванням досьє на елемент НКС «Традиції виконання пісні
«Щедрик на Вінниччині» та просування його до Обласного і Національного
переліків, Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини
людства, який ведеться ЮНЕСКО.
З метою вивчення питання життєдіяльності елементу нематеріальної
культурної спадщини «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки»,
занесеного до Національного переліку, здійснено його інвентаризацію за участі
представника ЮНЕСКО в Україні.
Протягом 2021 року в області організовано та проведено 38 масштабних
(міжнародних, всеукраїнських та обласних) культурно-мистецьких заходів, 28 регіонального рівня та понад 35 виставок образотворчого і декоративноприкладного мистецтва.
Започатковано нові проекти, зокрема: «Щедрик — мелодія Вінниччини»
(м. Тульчин), «Малина Фест» (Северинівська ТГ), «Музика понад часом»
(м. Хмільник), «Покоління незалежних» (м. Вінниця).
У рамках відзначення 30-ої річниці незалежності України презентовано
плеяду культурно-мистецьких заходів «Ти у мене єдина», під час яких встановлено
два рекорди України в категорії «Масові заходи, мистецтво» з одночасного
виконання пісні «Щедрик» М. Леонтовича за участю 64 хорових колективів (3512
учасників) та випікання найдовшого пирога з малини (18 метрів).
За 2021 рік до основного фонду музеїв надійшло понад 300,3 тис. одиниць
збереження, що на 250 од. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. Створено понад 490 виставок, проведено близько 4 тис. екскурсій, які
відвідали майже 145 тис. осіб.
Враховуючи карантинні обмеження книгозбірні області протягом року
відвідало біля 490 тис. користувачів. З них понад 135 тис. дітей та юнацтва.
Спостерігається позитивна динаміка щодо поповнення книжкових фондів за
рахунок спонсорських коштів, подарунків від читачів, авторів. Впродовж
поточного року до книгозбірень області надійшло 8,5 тис. прим.
У звітному періоді театрально-видовищними закладами поставлено і
випущено в прокат 6 нових прем’єрних вистави та 5 концертних програм. Через
карантинні обмеження протягом року представлено понад 240 вистав та 105
концертів, які відвідали біля 100 тис. осіб.
Станом на 01 жовтня 2021 року контингент учнів мистецьких шкіл складає
11 тис. 854 учні, що становить 7 % охоплення дітей початковою мистецькою
освітою від загальної кількості учнів шкільного віку. У порівнянні з 2020 роком
(13,5%) чисельність учнів скоротилась майже на 2 тис. дітей.
У звітному році здійснено регіональне замовлення на підготовку фахівців
галузі культури за кошти обласного бюджету у Вінницькому фаховому коледжі
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича та Тульчинському фаховому коледжі культури, яке
склало 173 особи денної форми навчання та 10 - заочної.
В.о директора Департаменту міжнародного
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У 2021 році в 135 закладах культури області проведено 27 капітальних та 108
поточних ремонтних робіт на загальну суму майже 12,5 млн грн.
Здійснено капітальний ремонт вбиралень гуртожитку Вінницького обласного
фахового коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції на загальну суму 1500,0 тис. грн.
В рамках програми «Велика реставрація» виділено субвенцію з державного
бюджету на ремонт Вінницького обласного українського музично-драматичного
театру ім. М. Садовського в сумі 6005,23 тис. грн (у 2021 році освоєно
1841,87 тис. грн) та на реставрацію головного корпусу пам’ятки містобудування та
архітектури державного значення «Палац» 1757 року в м. Тульчині на загальну
суму 27 000,0 тис. грн (у 2021 році профінансовано 1234,0 тис. грн та освоєно
846,49 тис. грн).
Пріоритет 17. Розвиток туристичної галузі.
В рамках реалізації Програми розвитку туризму у Вінницькій області на
2021-2027 роки в області протягом 2021 року:
презентовано бренд Вінниччини, над яким працювали обласна державна
адміністрація, Громадська спілка «Національна туристична організація України»,
представники туристичного сектору, органи місцевої влади, бізнес, громадськість
та навчальні заклади;
- створено Брендбук, який є одним з головних інструментів маркетингової
комунікації, без якого неможливе просування туристичного продукту регіону та
гідне представлення на національному та міжнародному ринках. Брендбук
розміщено на сайтах Вінницької облдержадміністрації та Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації;
- підписано Угоду про співробітництво між Вінницькою обласною
державною адміністрацією та Національною туристичною організацією України,
яка має на меті створення сприятливих організаційних та економічних умов для
розвитку туристичного потенціалу області, раціонального використання
туристичних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності на міжнародному
туристичному ринку;
- забезпечено відкриття садиби Подільського Чарівника в рамках проекту
«Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля», що розроблений за
ініціативи Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької обласної державної адміністрації в рамках реалізації
програми ЄС "Підтримка секторальної політики - Підтримка регіональної політики
України”;
- на території Подільського зоопарку забезпечено створення Туристичноінформаційний центр головним завданням якого є надання інформаційноконсультаційних послуг щодо туристичних «магнітів» Вінницької області,
просування та популяризація туристичних дестинацій та підвищення якості і
надання туристичних послуг в регіоні;
- проведено інформаційний тур по туристичних об’єктах області з метою
збільшення туристичних потоків в регіон, для туроператорів, які орієнтовані на
в’їзний туризм;
- проведено виїзні обстеження та ряд засідань за участі туроператорів області,
профільних заступників голів терито] ‘
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туристичний
напрямок у громадах Могилів-Подільського, Хмільницького,
Жмеринського, Тульчинського, Гайсинського та Вінницького районах з метою
налагодження комунікації та співпраці для розвитку туристичної галузі,
формування туристичної галузі в області;
- в рамках відзначення Всесвітнього Дня туризму проведено урочисті заходи,
під час яких презентовано туристичну марку «Вінниччина — подорож за
враженнями!» та виготовлено штемпель із зображенням туристичного бренду, який
використовуватиметься на відділенні АТ «Укрпошта» на конвертах, що готуються
до відправки. Також відбулась презентація туристичних магнітів Вінниччини,
виконана у стилі графічного перформансу у техніці пісочної анімації;
- проведено 2 екскурсії для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування;
- взято участь в засіданні ТО «Клуб подільської кухні», під час якого було
презентовано особливості подільських страв, а також обговорено проведення
майбутніх заходів на Вінниччині, які сприятимуть розвитку гастротуризму та
кулінарного туризму в області;
- проведено онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини
— перспективи розвитку» під час якого посадових осіб територіальних громад
поінформовано про основні тенденції туристичної галузі, яка стимулює
економічний розвиток громади, а також сприяє налагодженню торговельної,
гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва та відродженню культурної
спадщини.
Крім того, з метою популяризації туристичного потенціалу області
проведено низку заходів:
- взято участь у всеукраїнському фестивалі-виставці туристичних маршрутів
та народних художніх промислів «Мандруй Україною» на базі Національного
музею народної архітектури та побуту у с. Пирогово, м. Київ. В рамках реалізації
проекту «Туристичні магніти України» представлено туристичний потенціал
області;
- в рамкам фестивалю «Покоління незалежних» з нагоди 30-річчя Дня
незалежності України презентовано туристичні цікавинки регіону, проведено
майстер-класи та інші активності;
- представлено та популяризовано туристичні «родзинки» області та подієвий
туризм на Вінниччині в рамках XVIII Міжнародному фестивалі імені П.І.
Чайковського та Н.Ф. фон Мекк в селищі Браїлів.
- проведено третій фестиваль традиційної подільської страви «Диво з
горнятка - тиманівська каша» на території парку палацу Шереметьева у
с.Тиманівка Тульчинської громади;
- забезпечено представлення Вінниччини на міжнародній виставці
«ТурЕСПО 2021» у Львові та взято участь у міжнародному форумі індустрії
туризму та гостинності.
Пріоритет 18. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та
розповсюдження, популяризації читання.
Протягом 2021 року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим
групам:
В.о директора Департаменту міжнародного
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- «Реабілітовані історією» - 233,4 тис. грн;
- «Книга П ам’яті України» - 138,2 тис. грн;
- «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 231,8 тис. грн.
Редакціино-видавничою групою по підготовці та виданню обласної книги
«Реабілітовані історією» продовжено роботу по науково-методичному
опрацюванню архівних матеріалів до книги «Реабілітовані історією», пошукововидавничим агентством «Книга Пам’яті України» протягом звітного періоду
здійснено опрацювання матеріалів для книги «Захисники незалежної України герої АТО-ОСС. Вінницька область», робочою групою тому Зводу пам’яток історії
та культури Вінницької області видано другу частину книги «Пам’ятки історії та
культури Вінницької області. Райони».
У 2021 році надано фінансову підтримку комунальній установі «Видавничий
дім «Моя Вінниччина» на суму 369,9 тис. грн, що дало можливість забезпечити
випуск обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край» та
підготовку до друку книги серії «Моя Вінниччина».
У звітному періоді коштом обласного бюджету профінансовано видання 16
творів місцевих авторів та 7 книг серії «Моя Вінниччина» на загальну суму
398,1 тис. грн., які безкоштовно передаються бібліотекам області для поповнення
їх фондів. З метою популяризації україномовних книг проведено презентації книг
на базі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. Тімірязєва, у громадах
області та під час проведення IV фестивалю подільських громад «Відродимо село
- розквітне Україна». У грудні поточного року у Верховній Раді відбулась
презентація 40 томів серії «Моя Вінниччина», встановлено рекорд України
«Вперше, видавництво - найбагатотомніша презентація у Верховній Раді України
одночасно 40 томів книг - історій серії «Моя Вінниччина».
На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації» здійснено оплату послуг висвітлення діяльності органів влади
редакціям друкованих ЗМІ у сумі 31,1 тис. грн., телерадіокомпанії - у сумі
39,9 тис. грн. та інформаційним агентствам на суму 71,6 тис. грн.
Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення
державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та
пам’ятних дат.
Пріоритет 19. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди
в області.
Протягом 2021 року проведено ряд заході, серед яких:
відкриття виставки «Захистимо пам’ять - масові поховання часів голокосту в
Україні», присвяченої Міжнародному дню Голокосту, за участі представників
єврейської спільноти області;
Міжнаціональний Форум Вінниччини «Україна — наш спільний дім»,
присвячений 30-й річниці Незалежності України;
Дні польської культури у м. Бар;
XXIX обласний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої,
Україно!»;
У-й фестиваль національних культур у смт Брацлав «Ми одна родина, наша
славна Брацлавщина», присвячений
’ Дня Незалежності;
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зустріч офіційної делегації Сьвєнтокшиського воєводства з польською
спільнотою Вінниччини у м. Бар;
мітинг-реквієм «Вінниця - за крок до Бабиного Яру» біля пам’ятників
загиблим євреям у роки Другої світової війни по вул. Максимовича;
відкриття меморіалу пам’яті євреїв міста Вінниці та Вінниччини, які
загинули від рук нацистів під час окупації Вінниці;
XXII регіональний фестиваль польської культури «Єднаймось! Радіймо!
Співаймо!»;
засідання Ради церков та релігійних організацій та інші.
ЦІЛЬ
5.
ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Пріоритет 1. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.
З обласного бюджету у 2021 році на реалізацію екологічних заходів
передбачалося 96,2 млн грн. Рішеннями конкурсної комісії обласного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
затверджено
перелік природоохоронних заходів для фінансування за рахунок коштів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) на
76,4 млн грн.
Станом на 01 січня 2022 року, з урахуванням готовності до виконання робіт
та економії коштів за результатами проведення тендерних процедур, спрямовано
асигнувань обласного бюджету на реалізацію 34 природоохоронних заходів в
обсязі 66,3 млн грн, з яких касові видатки становлять 64,8 млн грн, або 97,8 % від
профінансованих коштів.
Зокрема, за фінансової підтримки обласного бюджету здійснювалася
реалізація наступних природоохоронних заходів:
- придбання 12 сміттєвозів (Гайсинська, Калинівська, Копайгородська,
Липовецька,
Могилів-Подільська,
Мурованокуриловецька,
Оратівська,
Студенянська, Тиврівська, Тульчинська, Хмільницька та Шаргородська
територіальні громади), 90 контейнерів для збору твердих побутових відходів
(Брацлавська та Студенянська територіальні громади) та утилізатора для спалення
відходів, що не підлягають переробці (Іллінецька територіальна громада);
будівництво 9 майданчиків для роздільного збору побутових відходів
(Сутисківська територіальна громада);
обстеження місця зберігання та розроблення заходів щодо поводження з
отрутохімікатами на території Джуринського отрутомогильника;
очистка частини р. Південний Буг в м. Вінниці та р. Вільшанка в
смт Турбів;
- будівництво і реконструкція каналізаційних мереж в м. Вінниці,
смт Крижопіль, Стрижавка та очисних споруд в с. Зарванці (Якушинецька
територіальна громада);
будівництво гідротехнічних споруд в смт Тростянець;
- відновлення та збереження парку-пам’ятки місцевого значення ім. акад.
О. І. Ющенка та паркової території обласного медичного центру реабілітації дітей;
розроблення проекту програми державного моніторингу атмосферного
повітря;
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покращення матеріально-технічної бази природоохоронних установ, в
тому числі придбано спецавтомобіль для потреб Державної екологічної інспекції у
Вінницькій області, облаштовано лабораторію «Екологічного моніторингу» для
Академії безперервної освіти та ветеринарний кабінет для Подільського зоопарку,
який функціонує на базі комунального закладу Вінницьке обласне комунальне
спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс».
Відповідно до Регіонального плану управління відходами Вінницької області
до 2030 року, схваленого розпорядженням Голови обласної державної
адміністрації від 28 грудня 2020 року № 827, в регіоні завершено розроблення
місцевого плану управління відходами для «Південного кластеру». У 146
населених пунктах організовано роздільний збір сміття та сортування відходів.
Постійно поширюються та оновлюються інформаційні, аналітичні матеріали
у соціальних мережах та на тематичних вебресурсах, проведено 29 засідань,
навчань, семінарів, та експертних консультацій. Інформаційні матеріали з питань
охорони навколишнього середовища та поводження з твердими побутовими
відходами неодноразово транслювалася у телевізійних новинах та програмах філії
ПАТ НСТУ «Вінницька РД «ВІНТЕРА», у прямому ефірі «Новий день», у випусках
новин ТРК «Вінниччина», а також озвучувалась обласним радіо в інформаційному
випуску «Резонанс».
Пріоритет 2. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.
У 2021 році створено об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення
- геологічної пам’ятки природи «Липовецька астроблема» площею 20,3 га.
Встановлено дві території, що відповідають вимогам до заповідання.
Проведено заходи щодо зміни меж (розширення) території національного
природного парку «Кармелюкове Поділля» відповідно на площу 64,7 га в межах
колишнього Чечельницького району відповідно до Указу Президента України від
23 березня 2021 року №111/2021.
Проведено збір, аналіз та узагальнення інформації стосовно земельних
ділянок державної та комунальної власності придатних для створення лісів з метою
їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості на виконання
Указу Президента України від 07 червня 2021 року №228 «Про деякі заходи щодо
збереження та відтворення лісів».
На рівні територіальних громад проводиться моніторинг наявності особливо
цінних природних комплексів для подальшого створення нових територій та
об єктів природно-заповідного фонду та національного природного парку
«Центральне Поділля» площею 1282,2 га. Із зазначеного питання проведено
5 онлайн-семінарів.
Проводиться переоформлення положень та охоронних зобов’язань щодо
06 єктів природно-заповідного фонду з урахуванням реформи децентралізації та
змін у природоохоронному законодавстві.
За звітний період розглянуто та погоджено 21 перелік заходів з поліпшення
санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
Погоджено 2 ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
та затверджено 12 лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах
територій та об’єктів природно-запові,------- 1
'
ія.
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, Проведено 4 виїзних комісії з обстеження санітарного стану ботанічної
пам ятки природи місцевого значення «Алеї вікових лип».
Визначено
об’єкти
природно-заповідного
фонду,
що
підлягають
інвентаризації за кошти державного бюджету загальною площею 179 га.
Пріоритет 3. Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
Якісна питна вода в кожній громаді.
За рахунок обласного бюджету, в межах програм екологічного спрямування,
фінансується проведення заходів щодо збереження та раціонального використання
водних ресурсів. Так, у 2021 році на реалізацію Комплексної цільової програми
розвитку водного господарства Вінницької області на період до 2021 року,
затвердженої рішенням 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8 листопада 2013
року № 588 з обласного бюджету виділено 43,1 млн грн.
В рамках реалізації Регіональної екологічної бюджетної програми на
2019-2023 роки, що затверджена рішенням 37 сесії 7 скликання від 05 березня 2019
року № 752, реалізовано ряд заходів щодо збереження та раціонального
використання водних ресурсів, а саме:
- проведено роботи з очистки р. Південний Буг у межах м. Вінниця;
проведено роботи з будівництва каналізаційних мереж у смт Стрижавка,
м. Вінниця, та реконструкції очисних споруд у с. Зарванці;
проведено роботи з будівництва гідротехнічних споруд (смт Тростянець);
- проведено роботи з розчистки частини річки Вільшанка у смт Турбів.
В області басейновою лабораторією моніторингу вод та ґрунтів БУВР
Південного Бугу здійснюється постійний гідрохімічний контроль за станом питних
водозаборів Вінниччини. Створи контролю розміщені у наступних населених
пунктах:
питний водозабір м. Хмільник - р. Південний Буг, вище міста;
питний водозабір м. Калинівка - р. Південний Буг, с. Гущинці;
питний водозабір м. Вінниця, —Сабарівське водосховище;
- питний водозабір м. Ладижин, Ладижинське водосховище с. Маньківка.
Проведено відбір 48 проб поверхневої води та виконання 984 гідрохімічних
вимірювань встановлено, що максимальні середньо-квартальні значення
показників якості води знаходяться в межах норми. Якість відібраних та
перевірених зразків поверхневих вод на території Вінницької області по більшості
показників знаходиться нижче ГДК (гранично допустимих концентрацій) для
водойм питного водокористування та відповідають II класу (добрі),
характеризується за станом як задовільні та за ступенем чистоти як
слабкозабруднені.
ЦІЛЬ 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики,
підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського
суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової
інформації та інститутами громадянського суспільства.
В області створено сприятливі умови для формуванні та інституційного
розвитку інститутів громадянського суспільства, забезпечено ефективні процедури
участі громадськості під час формуваьшзцта реалізації державної та регіональної
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політики, вирішення питань місцевого значення, участі громадських об’єднань у
соціально-економічному розвитку області, а також щодо міжсекторальної
співпраці.
Протягом 2021 року профінансовано видатки на реалізацію програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, коштом
обласного бюджету на загальну суму 1 млн грн. Реалізація проектів охоплює 2/3
жителів області.
Серед переможців: XV Міжнародний ВІННИЦІЯнський фестиваль
комедійного та пародійного кіно, фестиваль «VinBookFest», Інформаційнопросвітницька кампанія з громадянської освіти «Ефективні інструменти
громадської участі - ДІЙ!», V Міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti»,
Арт- драбина: збереження пам’яток архітектури Вінниччини у картинах,
Міжнародний Етно Foodfest «МАМАЛИГА VS БАНОІІІ» та інші проекти.
Забезпечено проведення громадських експертиз діяльності обласної
державної адміністрації, а також відповідно до Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю у 2021 році, затвердженого розпорядженням Голови
обласної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 788, консультацій з
громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських
слухань, зборів тощо) щодо проектів розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку,
проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх
витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного
та гуманітарного розвитку області.
Налагоджено ефективний діалог та співпрацю з громадською радою при
обласній державній адміністрації (далі - громадська рада), склад якої затверджено
розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 16 червня 2021 року
№ 494 «Про затвердження складу громадської ради при обласній державній
адміністрації». До складу громадської ради ввійшли 35 представників інститутів
громадянського суспільства Вінниччини.
Протягом 2021 року систематично надавалась організаційна та інформаційна
підтримка стосовно проведення заходів зі зміцнення національної єдності,
консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері.
Відкрито банерну виставку «Українська революція 1917-1921 років:
регіональний вимір», яку присвячено подіям Української революції та їх перебігу
в регіонах України, зокрема на Поділлі.
До Дня Героїв України, 23 травня 2021 року на площі Тараса Шевченка у
м. Вінниці відбулась презентація історичної виставки Українського інституту
національної пам’яті «Проти Голіафа». Проект «Проти Голіафа» — про жінок і
чоловіків з УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам.
До 30-ї річниці незалежності України презентовано історичну виставку
Українського інституту національної пам’яті та видавництва «Родовід» «Символ
твоєї свободи. 100 років Державного герба України», яка детально висвітлила
еволюцію державного символу від часів Київської Русі до сьогодення.
Презентовано ювілейне видання «Вінниця - столиця Української Народної
Республіки у роки національно-визвольних змагань 1918-1919-1920 років» та
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біографічний довідник «Українська революція (1917-1921) в іменах: вінницькі
сторінки».
Узагальнену інформацію «Українська революція: пам’ять крізь століття»
розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації .
У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету здійснено фінансову
підтримку 16 обласним громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів
на загальну суму 981,404 тис. гривень для забезпечення їх статутної діяльності
відповідно до рішення 2 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від
28.12.2010 року №41.
Для забезпечення постійної взаємодії з ветеранськими інститутами
громадянського суспільства в березні 2020 року створено Координаційну раду
ветеранів війни при Вінницькій обласній державній адміністрації. У 2021 році
відбулося 9 засідань Координаційної ради.
На виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини»
на 2021 — 2025 роки, Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання на 2021 — 2025 роки, Обласної комплексної цільової
програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції було
проведено конкурс та визначено проекти, які розроблені інститутами
громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова
підтримка у 2021 та 2022 роках. Для участі у конкурсі надійшло 10 пропозицій, які
реалізовані протягом 2021 року (здійснено фінансову підтримку з обласного
бюджету на загальну суму 696,749 тис. грн.), а також 25 пропозицій, що надійшли
від 11 громадських організацій, реалізація яких запланована на 2022 рік.
Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації
української молоді, формування патріота і громадянина.
Протягом 2021 року реалізовано проекти та заходи для молоді в рамках
виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від
29 січня 2021 року № 31.
З
метою сприяння розвитку та діяльності органів студентського
самоврядування та Студентської ради Вінниччини проведено тренінг «Фасилітація
в молодіжній роботі».
Проведено гру-симуляцію «Молодіжна рада» з метою розвиту неформальних
форм роботи з молоддю та формування навичок критичного мислення.
Для активізації участі молоді та представників молодіжних організацій у
житті суспільства проведено Обласний молодіжний форум «Вінниччина
молодіжна - ініціюй та дій».
Молодь Вінниччини долучалась до участі у Всеукраїнському молодіжному
форумі «Академія Політичного Лідерства» та Всеукраїнському молодіжному
форумі «Youth home».
Проведено турнір з гри-тренінгу «Молодіжна рада» для 20 представників з
числа членів молодіжних рад територіальних громад з метою розвитку молоді
Вінницької області методами неформальної та інтерактивної освіти.
У Вінницькій області діє 38 мол~ -----В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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Члени Молодіжного Конгресу Вінниччини долучилися до навчальних
поїздок для молодіжних рад: перша серія поїздок була здійснена 18-20 серпня м.р.
у Тульчинському, Гайсинському та Хмільницькому районах, 06-09 жовтня м.р. - у
Жмеринському. Могилів-Подільському, Вінницькому районах.
Представники Молодіжного Конгресу Вінниччини взяли участь у
Всеукраїнському форумі молодіжних рад від Української асоціації молодіжних рад
у м. Харків, а також у круглому столі «Співпраця молодіжних рад західного
регіону» та підписали меморандуму про співпрацю між 5 обласними молодіжними
радами. Закарпаття, Волині, Хмельниччини, Буковини та Вінниччини.
Проведено «Школи соціальних змін» задля популяризації ідеї волонтерства
серед молоді територіальних громад області та реалізовано проект «Захистись», що
був спрямований на набуття учасницями навичок з самооборони.
Забезпечено роботу консультативно-дорадчого органу при голові
облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини», яка об’єднує 54 особи з
числа студентської/учнівської молоді закладів освіти.
З метою популяризації та розвитку неформальної освіти на локальному рівні
серед студентської/учнівської молоді Студентською радою Вінниччини
забезпечено проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань,
навичок та інших компетентностей поза системою освіти, якими охоплено біля
1500 молодих осіб регіону, як в офлайн та і в онлайн форматі.
Для фінансування проектів та заходів Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням
4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29, на 2021 рік
направлено 643,062 тис. грн.
Спільно з Факультетом історії та міжнародних відносин Донецького
національного університету імені Василя Стуса проведено Обласний конкурс
відеонарисів «Європейські сюжети історії Вінниччини». З метою формування у
молоді національної свідомості, підвищення рівня знань щодо історичного
минулого України, проведено Міжнародну наукову конференцію «Травневі студії
2021: історія, міжнародні відносини, філософія».
Проведено перший Обласний форум національно-патріотичного виховання,
участь у якому взяло 45 учасників та учасниць. Це новий формат заходу
національно-патріотичного виховання, адже програма передбачала ознайомлення
учасників та учасниць з різними аспектами патріотичного виховання.
Відповідно до Обласної цільової соціальної програми підтримки
молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки
проведено підготовку до Обласного етапу міжнародного змагання з кіберспорту
(DOTA, FORTNITE, Counter-Strike, StarCraft, та інші). Проведено семінари для
навчання базовим навичкам користування ПК та електронними сервісами держави.
Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян.
Посилення заходів щодо запобігання корупції.
Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення
корупційних ризиків, які можуть виникати в діяльності обласної державної
адміністрації, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм
сприяють. З цією метою підготовлено низку проектів розпоряджень Голови
обласної державної адміністрації та забезпечено їх виконання.
В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку OBA
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■ Р° Ц1 пр°веден_° круглий стіл за участі представників ряду організацій
(Федерації професійних спілок Вінницької області, Громадської організації «Вінресурс». Вінницької обласної організації Товариства «Знання» України, Вінницької
обласної організації «Союз юристів України»), на якому обговорено питання
стосовно оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної
державної
адміністрації та внесено відповідні пропозиції.
В області розроблена Антикорупційна програма на 2021-2022 роки,
погоджена наказом НАЗК від 28 липня 2021 року № 459 / 2 1.
Проведена серія навчань на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на
державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в режимі
zoom - конференції для працівників апарату, структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери
її управління.
В 2021 році на внутрішні та регулярні канали повідомлень з питань
«запобігання корупції» надійшло 29 повідомлень, з них 19 - на електронну пошту,
10 —телефонним зв язком за номером (0432) 65-17-61. 66% від загальної кількості
повідомлень здійснені без зазначення авторства.
П ять повідомлень надіслані на розгляд до Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області.
За інформацією Головного управління Національної поліції України у
Вінницькій області у 2021 році:
1. Кількість протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією,
направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) —561.
Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) - 243.
2. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за
якими закінчені розслідуванням —92, направлено до суду з обвинувальним актом —
92, тяжких та особливо тяжких - 28.
Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних
коштів в ході виконання обласних програм.
З 2021 року складання і виконання всіх місцевих бюджетів області
здійснюється за допомогою інформаційно-аналітичної системи управління
плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA». Вказана система
постійно вдосконалюється і доповнюється. Так, в липні 2021 року з ’явилась
можливість складання прогнозу місцевого бюджету. Завдяки цьому прогнози
місцевих бюджетів області на 2022-2024 роки складалися за допомогою системи
«LOGIC А».
В області закупівля товарів, робіт та послуг за кошти місцевих бюджетів,
зокрема, вартістю понад 50 тис грн здійснюється через електрону систему
PROZORRO.
Здійснюється публікація даних про використання бюджетних коштів в ході
виконання обласних програм в засобах масової інформації (електронних та
друкованих), інформування на брифінгах, прес-конференціях, тощо.
Все це сприяє забезпеченню постійного доступу громадськості до інформації
з питань використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм та
підвищення рівня прозорості та публічності використання бюджетних коштів,
покращенню ефективності їх викорис
’ ас виконання обласних програм.
В.о директора Департамент}' міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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За 2021 рік до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди)
надійшло доходів без міжбюджетних трансфертів у сумі 12 615,5 млн грн, або
107,4% плану на рік (заплановано 11 751,5 млн грн), понад план отримано 864,0
млн грн доходів. Порівняно з 2020 роком надходження доходів місцевих бюджетів
збільшились на 1 627,7 млн грн, або на 14,8%.
Крім того, до загального та спеціального фондів зведного бюджету області
отримано 7 567,3 млн грн дотацій та субвенцій з державного бюджету, або 96,4%
плану на рік (заплановано 7 848,3 млн грн), недоотримано до плану або повернуто
до держбюджету як невикористані 281,0 млн грн субвенцій з держбюджету в
основному капітального спрямування. Порівняно з 2020 роком надходження
дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 530,9 млн грн, або на
7,5%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з
державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і
спеціального фондів отримав 20 182,8 млн грн, або 103,0 % плану на рік (план
19 599,8 млн грн) і порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 2 158,5
млн грн, або на 12,0%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів без
міжбюджетних трансфертів у сумі 11 489,3 млн грн, або 103,0% плану на рік з
врахуванням змін (заплановано 11 156,5 млн грн), понад план отримано 332,8 млн
грн доходів. Порівняно з 2020 роком доходи загального фонду збільшились на
1 511,9 млн грн, або на 15,2%.
Дохідну частину загального фонду бюджету до плану на 2021 року виконано
по 60-ти (з 70-ти) бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (бюджетів
територіальних громад, районних та обласного). Не виконано 10 бюджетів: 6
бюджетів територіальних громад, 3 районні бюджети та обласний бюджет, що
пов’язано з недонадходженням доходів внаслідок запровадження посилених
заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19 та внаслідок того, що ряд податкових агентів змінили
місцезнаходження за межі області та сплачують податок на доходи фізичних осіб
до місцевих бюджетів інших областей.
За 2021 рік до спеціального фонду зведеного бюджету області надійшло
доходів без міжбюджетних трансфертів у сумі 1 126,2 млн грн, або 189,3 % плану
на рік за розписами місцевих бюджетів (заплановано 595,0 млн грн) і порівняно з
2020 роком збільшились на 115,8 млн грн, або на 11,5%. З них, доходів бюджету
розвитку надійшло 133,1 млн грн, або 113,6% плану на рік (117,2 млн грн).
Порівняно з 2020 роком надходження до бюджету розвитку зменшились на 34,0
млн грн, або на 20,4%.
За 2021 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди)
проведено видатків у сумі 20 121,6 млн грн, або 97,2 % плану на рік з врахуванням
змін (заплановано 20 691,8 млн грн) і збільшились порівняно з 2020 роком на
2 040,8 млн грн, або на 11,3 %. З них, проведено капітальних видатків у сумі 3 475,7
млн грн, або 94,9 % плану на рік зі змінами (заплановано 3 663,7 млн грн), це більше
проти 2020 року на 534,8 млн грн, або на 18,2%.
В першу чергу з обласного бюджету спрямовувались кошти на фінансування
соціально-культурної сфери: використано 13 124,5 млн грн, або 65,2 % усіх
видатків загального і спеціального фс
а освіту використано 9 841,4 млн
В.о директора Департамент)’ міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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грн (порівняно з 2020 роком збільшення на 1 796,9 млн грн або на 22,3 %), на
охорону здоров’я - 1 391,3 млн грн (зменшення проти 2020 року на 685,1 млн грн,
або на 33,0 % внаслідок зменшення фінансування закладів охорони здоров’я за
рахунок субвенцій з державного бюджету), на соціальний захист та соціальне
забезпечення - 973,4 млн грн (збільшення проти 2020 року на 184,0 млн грн, або
на 23,3%), на культуру - 609,4 млн грн (збільшення проти 2020 року на
47,7
млн грн, або на 8,5%), на фізкультуру і спорт - 309,0 млн грн (збільшення проти
2020 року на 45,5 млн грн, або на 17,3%).
Крім того, за 2021 рік на житлово-комунальне господарство використано
1 241,4 млн грн (проти 2020 року збільшились на 203,6 млн грн, або на 19,6%), на
будівництво та регіональний розвиток - 951,1 млн грн (збільшення проти 2020
року на 189,0 млн грн, або на 24,8%), на утримання та розвиток автомобільних доріг
- 1 735,4 млн грн (збільшення проти 2020 року на 91,4 млн грн, або на 5,6%).
Зокрема, за 2021 рік проведено 15 316,3 млн грн видатків загального фонду,
або 96,9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 15 798,4 млн грн) і проти
2020 року збільшились на 1 532,8 млн грн, або на 11,1%.
Видатків спеціального фонду проведено в обсязі 4 805,3 млн грн, або 98,2%
плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 893,4 млн грн) і проти 2020 року
збільшились на 508,0 млн грн, або на 11,8%.
Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки
програм (заходів) комплексного розвитку територій.
Станом на 1 січня 2022 року, Стратегії регіонального розвитку ухвалили 59
територіальних громад із 63, а це - 94%. Крім того, Вінниччина входить до числа
областей, де усі 100%) громад працюють над стратегічним плануванням. За даними
Мінрегіону, область залишається на першому місці за ухваленими Стратегіями
розвитку територіальних громад.
Одним із важливих напрямків комплексного розвитку територій є залучення
грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та співробітництва
з Європейськими партнерами.
За підтримки країн-донорів в області протягом 2021 року впроваджувались
ряд проектів, направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:
«Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих
енергоефективних рішень» (HOUSES), що фінансується Європейським Союзом та
впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні.
«U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». У рамках програми
надається підтримка в розбудові спроможності об’єднаних територіальних громад
області. Зокрема, запроваджується проект з волонтерства «Наддністрянські
палатари» - Центр волонтаріату шести територіальних громад МогилівПодільського району Вінницької області», ініціатором якого є Могилів-Подільська
міська рада.
Проект «Гендерно-чутливе планування безпечних публічних просторів як
відповідь на виклики пандемії COVID-19», що реалізується за підтримки програми
розвитку ООН «Посилене партнерство для сталого розвитку».
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Erasmus +.
Проект Євросоюзу «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи
професійно-технічної освіти в Україні». В рамках проекту Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище та Вінницьке вище професійне училище
сфери послуг отримають фінансування на обладнання та модернізацію.
. " <<0світа 3 кліматичної рівності для сільської молоді» - проект
реалізовується у співпраці із SCI Germany (Бонн, Німеччина) за підтримки МЗС
Німеччини в рамках Програми Східного Партнерства для молоді (с. Стіна
Тульчинського району).
«Зелений стартап у шкільній громаді», що реалізується ГО «Освітній
простірі 2.0» в рамках проекту «Заснування соціальних шкільних підприємств у
сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального
підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях», що
виконується Фондом Східна Європа та організацією Kinderhilfswerk ChildFund
Deutschland за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку (BMZ).
- Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви СС
про енергоефективність в Україні», що реалізується за дорученням урядів
Німеччини та Швейцарії.
Вінницький національний технічний університет бере участь у першому
етапі проекту «Вища освіта України», що є складовою спільної підтримки, яку СІБ
та СС надають Україні у сфері енергоефективності. В рамках проекту Вінницький
національний технічний університет оновить свої навчальні й науково-дослідні
будівлі та гуртожитки.
Проект EU4Culture, який впроваджує Ґете-Інститут. Цим проектом у
м. Вінниця розробляється Стратегія розвитку культури громади.
В області реалізовувались 5 проектів Українського культурного фонду:
- Проект «Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова»;
Відродження традицій Барської кераміки v. 2.0;
«Творчість лікує!» - цикл інклюзивних еко-арт-терапевтичних програм
Центру ремесел «Дунстан»;
Музична резиденція «Джазова НЕ школа» в рамках проведення 2 5 - г о
міжнародного джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST - 2021;
- 4 міжнародний open air фестиваль OPERAFEST TULCHYN - 2021.
Також реалізовано 12 проєктів-переможців конкурсу «Село. Кроки до
розвитку» в рамках проекту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через
сприяння росту малого та мікропідприємництва». Проведення конкурсу ініціював
Благодійний фонд «МХП —Громаді» спільно з Агенціями регіонального розвитку
Вінницької та Черкаської областей. Ініціатива реалізована в межах спільного
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проекту Уряду Ш веції та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні
партнерство для сталого розвитку».

«Посилене

Крім того 24 проекти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу
мікрогрантів для розвитку громад «Час діяти, Україно!», що реалізовувався
Ьлагодшним фондом «МХП —Громаді».
5
громад області стали переможцями конкурсного відбіру пілотних
територіальних громад для участі у Програмі «Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади (EGAP)». Реалізація заходів Програми EGAP
надасть можливість впровадити у громадах успішні кейси у напрямку цифровізації
які реалізуватимуться протягом 2021-2023 років.
В області впроваджується два проекти регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу у рамках «Програми підтримки секторальної політики Підтримка регіональної політики України», а саме: «Технологічне майбутнє
Вінниччини. Навчання школярів області основам робототехніки, програмування та
інноваційного підприємництва» та «Створення інформаційно-аналітичної системи
управління регіональним розвитком, як якісної підсистеми в стратегічному
плануванні територій Вінницької області».
У 2021 році Вінницька обласна державна адміністрація виступала
бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансуються за
рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україні
«Енергоефективний Гнівань - енергетична політика для сталого розвитку міста
Гнівань», який фінансується у рамках ініціативи EU4Energy та Програми «Угода
мерів - Демонстраційні проекти» (CoM-DeP).
З метою формування необхідних компетенцій громад у сфері залучення
інвестиційних та грантових ресурсів проведено інформаційний онлайн-семінар для
фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за міжнародне
співробітництво, грантову діяльність та залучення інвестицій на тему:
«Інструменти ресурсного забезпечення громад». Участь в заході взяли 38
представників територіальних громад області.
Важливою умовою реалізації інвестиційних проектів соціального
спрямування та інфраструктури є фінансова підтримка держави.
> Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2021 року № 297-р, від 20 жовтня 2021 року № 1250-р та від 10 листопада 2021 року
№ 1432-р з Державного фонду регіонального розвитку профінансовано 13 проектів
на суму 132,4 млн грн (освоєно - 131,9 млн грн, що становить 99,6%), у тому числі:
- в галузі охорони здоров’я: реконструкція хіміотерапевтичного корпусу
регіонального центру онкології, корпусу №7 обласної лікарні ім. Пирогова,
спального корпусу Хмільницької фізлікарні; добудова головного корпусу
Вінницької лікарні швидкої допомоги;
- в галузі освіти: реконструкція дошкільних закладів у містах Вінниці,
Гайсині, смт Сутиски;
- в галузі культури: реконструкція території Тульчинського Палацу
Потоцьких, нежитлових приміщень під концертну залу в м. Вінниці;
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галузі спорту: будівництво спортивної споруди в м. Гнівані та
реконструкція спортивного комплексу в смт Браїлів та в м. Вінниці (приміщення
спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48);
’ в га-^ 31 тноваційної інфраструктури: реконструкція будівлі під створення
ршого в Україні муніципального Інноваційно-технологічного парку «Кристал» в
м. Вінниці по вул. 600-річчя, 21а.
Повністю завершено реалізацію по 5 проектах, а саме:
- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по
вул. К иївській, 68, у м. Вінниці - будівництво;
- приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48 у
м. Вінниці —реконструкція;
" споРтивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, 3, у
смт Браїлів Жмеринського району — реконструкція;
Приміщення дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок» по
вул. ЗО років Перемоги, 9, у м. Гайсині - реконструкція із застосуванням
енергозберігаючих заходів;
- Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології
Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці реконструкція.
Завершено реалізацію І черги по 3 проектах, а саме:
- Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул. Гагаріна,
10 в смт Сутиски Тиврівського району —реконструкція;
- будівля комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 16
Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці —реконструкція;
- пам’ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац»,
1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м. Тульчині реконструкція елементів благоустрою частини території.
5_проєктів є перехідними на 2022-2023 роки, у тому числі:
- обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з
рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів;
- спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані —будівництво;
- нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по
вул. Театральній, 15, у м. Вінниці —реконструкція;
- спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по
вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику —реконструкція;
- будівля для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» по
вул. 600-річчя, 21 а, у м. Вінниці (літера «Б») —реконструкція.
Серед вищезазначених проектів, в рамках програми «Велике будівництво», у
2021 році завершено реалізацію 8 проектів (3 садочки, 2 заклади медицини, 2
об єкти спортивної інфраструктури, 1 заклад культури) з обсягом фінансування за
рахунок коштів ДФРР - 126,4 млн грн. Освоєно коштів - 125,9 млн грн, а це 99,6%
безпосередньо на проекти Програми «Великого будівництва» або 95,5% від
загального обсягу фінансування виділених з ДФРР (132,4 млн грн).
П ріоритет 6. Р озвиток самодостатніх і спроможних територіальних
громад.
\ /1
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В області утворено 6 районів (Вінницький, Гайсинський, Жмеринський
Могилів-Подшьськии, Тульчинський, Хмільницький) та сформовано 63
територіальні громади, що об’єднали 707 місцевих рад, площа яких становить 26 5
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Для забезпечення роботи новообраних органів місцевого самоврядування
громад та районів прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та
діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних
адміністрацій», яким врегульовано питання правонаступництва комунального і
державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також створення
районних державних адміністрацій в нових районах.
Водночас Міністерством розвитку громад та територій України розроблено
Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також
правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали районним державним
адміністраціям, що припиняються (затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2020 року № 1321) та розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» від
16 грудня 2020 року №1635-р.
Станом на 01 жовтня 2021 року передано у комунальну власність
територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад
районів, які знаходилися на території цих територіальних громад, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом
України.
Надходження до загального фонду бюджетів територіальних громад за
2021 рік, порівняно з 2020 роком зросли на 1300,2 млн грн (+15,4%), зокрема: по
податку на доходи фізичних осіб - на 231,9 млн грн (+17,9%), платі за
землю - на 41,0 млн грн (+9,2%), єдиному податку - на 50,9 млн грн (+12,4%),
адміністративних послугах - на 7,5 млн грн (+36,4%).
Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 2021 рік
порівняно з 2020 роком зросли на 1511,9 млн грн (+15,2%), зокрема, по обласному
бюджету - на 220,5 млн грн (+14,6%), територіальних громадах - на 1300,2 млн грн
(+15,4%>), проте знизились по районних бюджетах на 8,9 млн грн (-73,0%).
Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в
місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону
Протягом звітного періоду в області реалізовано наступні заходи:
забезпечено адміністрування та безперебійну роботу системи
корпоративної пошти облдержадміністрації, до якої підключено працівників
апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій та
окремих територіальних громад області;
здійснено забезпечення технічного супроводу та своєчасного наповнення
інформацією офіційного вебсайту облдержадміністрації , як одного з елементів
електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення
інформації про діяльність облдержадіу * ’
......
'
’ йв;
В.о директора Департамент}' міжнародного
співробітництва га регіонального розвитку ОВА
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: Забе“
° підтримку системи автоматизації документообігу пілотних
центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною
Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа»;
- забезпечено технічний супровід системи електронного документообігу
впровадженої в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах’
відповідно до вимог законодавства;
- здійснено підтримку сервісу ІР телефонії, впровадженого в апараті
облдержадміністрації;
- забезпечено оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру Вінницької області.
Облдержадміністрація на регіональному рівні координує систему
спостережень стану об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог
містобудівної документації. Здійснює моніторинг містобудівної документації
шляхом прив язки матеріалів оновленої містобудівної документації, в тому числі
історико - архітектурних опорних планів та топографо-геодезичної основи.
Протягом 2021 року внесено в базу 337 об’єктів містобудування, які будуть в
подальшому враховані при оновлені Схеми планування території Вінницької
області та для врахування при розробленні Схеми планування території України.
При внесенні відомостей до бази даних містобудівного кадастру області видається
містобудівна кадастрова довідка, яка містить містобудівні регламенти на забудову
земельної ділянки, в тому числі обов’язкову умову щодо забезпечення
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення згідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
У зв'язку з поширенням СОУШ-19 архітектурно-містобудівні ради при
Управлінні проводиться в онлайн-режимі. Для забезпечення доступу членів ради
до матеріалів містобудівної документації, що розглядаються, а також для
проведення захисту розробником, усі кресленики прив'язуються через ГІС
містобудівного кадастру області та публікуються на окремому порталі для
подальшого розгляду (прив'язано 67 проектів містобудівної документації).
Систематично здійснюється конвертація та прив’язка до геоінформаційної
системи містобудівного кадастру електронних версій містобудівної документації
для її подальшої публікації на Геопорталі.
З
метою інформаційного забезпечення управління розвитком регіону в
єдиному інформаційному просторі, розроблено нову «Комплексну програму
створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного
кадастру області на 2021 - 2025 роки», яка затверджена рішенням 15 сесії
Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року.

Заступник голови обласної Ради

В.о директора Департамент)' міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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Додаток 1
до Звіту щодо виконання Програми економічного і соці
ального розвитку Вінницької області на 2021 рік, яка за
тверджена рішенням 3 сесії 8 скликання обласної Ради
від 24 грудня 2020 року №18

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК
ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 2021 року
П ок азн и к и

2021 рік
прогноз

2020 рік
ф акт

%

94,5

105,0

98,9

X

X

%
%

120,0
95,5

101,2
106,5

131,0
99,9

X
X

х
X

%

99,1

107,0

98,0

X

X

%

57,4

103,6

76,8

X

X

%

100,2

114,0

114,8

X

X

%

75,8

100,8

85,3

X

X

%

209,3

103,0

67,9

X

X

%

90,2

106,4

100,5

X

X

%

59,4

119,2

95,9

X

X

по Програмі

2021 рік
ф акт

Розвиток основних ссЬео економічної діяльності
Обсяг продукції промисловості у порівнянних цінах у
% до попереднього року - всього
в тому числі:
Добувна промисловість
Переробна промисловість
в тому числі:
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюно
вих виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництво папе
ру та поліграфічна діяльність
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво, виробництво готових ме
талевих виробів, крім машин та устаткування
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

Ф ак т 2021 року
до ф акту
д о прогнозу
2020 року
2021 року

О ди н и ця
ви м іру

Інесса РАТУШНЯК

і

П ок азн и к и
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води

2021 рік
прогноз

Ф ак т 2021 року
до ф акту
д о п рогн озу
2020 року
2021 р ок у

О диниця
виміру

2020 рік
ф ак т

%

79,2

101,0

115,0

X

X

%

85,3

104,5

87,3

X

X

млн. грн.

48688,6

54891,6

59467,8

122,1

108,4

млн. грн.
млн. грн.

30841,8
17846,8

37114,1
17777,5

тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн

4015,32
2001,4
773,4
1907,8
429,7
652,5
730,3

5274,8
2756,3
721,4
1932,1
480,0
635,8
763,9

%

102,3

104,5

118,5

X

X

млн. грн.

13601,5

11653,9

14013,1

103,0

120,2

млн. дол.

1932,3

2116,2

2008,1

103,9

94,9

по П рограм і

2021 рік
ф акт

Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх ка
тегоріях господарств у цінах 2016 року - всього
в тому числі:
Рослинництво
Тваринництво
Виробництво основних видів сільськогосподарсь
кої продукції*
Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Овочі
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)
Молоко
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної то
ргівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних,
так і фізичних осіб) у % до попереднього року (у по
рівняних цінах)

42039,2
136,3
113,3
17428,6
97,7
98,0
* - виробництво продукції рослинництва
стоном на 01.12.2021
6595,6
164,4
125,0
2106,7
105,3
76,4
1037,6
134,2
143,8
1594,9
83,6
82,5
502,5
116,9
104,7
649,9
99,2
102,2
686,1
93,9
89,8

Інвестиційна діяльність
О бсяг капітальних інвестицій у ф актичних цінах
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг зовнішньоторговельного обороту
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА
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П оказн и к и

у % до попереднього року
Обсяг експорту, всього
Обсяг експорту у % до попереднього року
Обсяг імпорту, всього
Обсяг імпорту у % до попереднього року

О диниця
виміру
США
%
млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
%

2020 рік
ф акт

2021 рік
прогноз
по Програмі

2021 рік
ф акт

Ф ак т 2021 року
до п рогн озу
до ф акту
2021 року
2020 року

92,6

104,7

103,9

X

X

1377,8

1509,6

1309,5

95,0

86,7

94,7

102,0

95,0

X

X

554,5

606,6

698,6

126,0

115,2

87,8

112,2

126,0

X

X

один.

77261

78630

79405

102,8

101,0

%

98,9

100,2

102,8

X

X

один.

505

518

525

104,0

101,4

грн.

10297

12340

12488

121,3

101,2

тис. осіб

1529,1

1524,6

1509,5

98,7

99,0

%

10,7

10,0

11,0

X

X

Розвиток малого підприємництва
Кількість суб’єктів малого підприємництва (малі під
приємства, фермерські господарства, фізичні особипідприємці)
Темп зростання (зменшення) кількості суб’єктів ма
лого підприємництва, у відсотках до попереднього
року
Кількість суб’єктів малого підприємництва у розра
хунку на 10 тис. осіб наявного населення

(очікувана)

Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата штатних працівни
ків
Чисельність наявного населення (на 01 січня відповід
ного року)
Рівень безробіття населення у віці 15- 70 років (за
методологією МОП)

Дмитро ЧАЛЕНКО

Заступник голови обласної Ради
В.о директора Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОВА

Інесса РАТУПІНЯК

Додаток 2
до Звіту щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік,
яка затверджена рішенням 3 сесії 8 скликання
обласної Ради від 24 грудня 2020 року №18

Виконання інвестиційних проектів, що були заплановані до реалізації у 2021 році
№

п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Найменування проекту регіонального розвитку
та їх місцезнаходження
Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, в м. Вінниці
- реконструкція корпусу № 7 для розміщ ення нейрохірургічного
відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих
інсультів
Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру
онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м.
Вінниці - реконструкція
Д обудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги по вул. Київській, 68, в м. Вінниці - будівництво
Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні
по вул. Ш олом Алейхема, 8, у м. Хмільнику - реконструкція
Спортивно-оздоровчий комплекс “Авангард” по вул. Козацькій, 3, у
см т Браїлів Ж меринського району - реконструкція

6.
Спортивний корпус по вул. Ш кільній у м. Гнівані - будівництво
7.

8.
9.

Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка
Тростянецького району, комунальної власності Ободівської сільської
ради, комунального закладу «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад
оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - реконструкція
Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої
будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці - реконструкція
Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р,
охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Вінниці
(пристосування приміщення для потреб навчального закладу Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація

Термін
Кошторисна
Залишкова вартість
реалізації вартість проекту проектів на 2021 рік Виконання,
%
проекту
тис. грн
тис. грн

2019-2023

114668,629

83083,332

38

2020-2021

18439,785

15962,303

100

2018-2021

2 7 0 4 9 7 ,4 6 8

17767,195

100

2019-2023

4 1 4 9 3 ,4 7 8

3 6 1 3 4,707

21

2018-2021

24408,121

20 4 1 9,447

100

2019-2021
п ерен есен о
н а 2022 рік

18877,835

11655,78

27

2020-2023

14567,532

8225,255

40

2019-2022

4 0 0 6 1 ,5 2 2

33293,452

15

2018-2022

12306,306

6298,993

48

В. о. Директора Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації

г А у/Г ії ’г

''
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

П ам ’ятка містобудування та архітектури державного значення
“П алац”, 1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м.
Тульчині — реконструкція елементів благоустрою частини території
Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 16
Вінницької міської ради" по вул. М иколи Зерова, 12, в м. Вінниці реконструкція
Будівлі навчально-виховного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня-ліцей смт Стрижавка" по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт
Стрижавка, Вінницького району (коригування) - реконструкція

2019-2021

3 9 7 7 7 ,8 5 6

16915,655

100
(І ч ерга)

2019-2021

80 2 5 7,824

60593,672

100
(І черга)

2018-2021

3 5 9 8 0 ,9 6 7

6633,95

75

Сутисківський дош кільний навчальний заклад "Пролісок" по вул.
Гагаріна, 10 в смт Сутиски, Тиврівського району - реконструкція

2018-2021
п ерен есен о
н а 2022 рік

3 6 3 8 0 ,5 5 9

2 1 7 3 7 ,1 5 7

100
(І черга)

Придбання сучасного лапараскопічного обладнання для комунального
некомерційного підприємства «М огилів-Подільська окружна лікарня
інтенсивного лікування» М огилів-Подільської м іської ради

2021-2021

1400,0

1400,0

не
ф ін ан су в ав ся
з ДФ РР

Інфекційне відділення в комунальному некомерційному підприємстві
«М огилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»
М огилів-Подільської міської ради - реконструкція (із використання
вимог з енергозбереження)

2021-2021

14210,516

14091,529

не
ф ін ан су в ав ся
з ДФ РР

Придбання сучасного медичного обладнання для проведення
комп'ю терної томографії населення у Іллінецькій міській О ТГ та
сусідніх громадах

2021-2021

10000,0

10000,0

Будівля лікувального корпусу КП "Немирівський міський ЦПМ СД" по
вул. Ш евченка, 22, в м. Немирів - капітальний ремонт

2021-2021

6 2 3 7 ,4 5 2

6141,938

Будівля центральної районної лікарні по вул. Чорновола, 9, в
Ш аргород - капітальний ремонт

2021-2023

8171,948

7991,3

м.

Будівля Ямпільської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини комунального підприємства «Ямпільський районний
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ямпільської
районної ради - реконструкція
Приміщення спортивного комплексу по вул. А кадеміка Янгеля, 48, у
м. Вінниці - реконструкція
Багатофункціональний спортивний майданчик (з облаштуванням
необхідного обладнання) та врахуванням тендерного аспекту на
території в с. Павлівка, Калинівського району - реконструкція

не
ф ін ан су в ав ся
з Д Ф РР
не
ф ін ан су в ав ся
з ДФ РР
не
ф ін ан су в ав ся
з ДФ РР

2021-2021

11319,67

11106,23

не
ф ін ан су в ав ся
з Д Ф РР

2019-2021

73 9 4 9,679

26989,723

100

2021-2022

11085,768

11085,768

не
ф ін ан су вався
з ДФ РР

В. о. Директора Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації

ґ/їТ л Р / /
{

"

Інесса Ратушняк

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ЗО.

31.

32.

33.

Будівля для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного
парку" по вул. 600-річчя, 21 в м. Вінниця, літ. «Б» - реконструкція
Покрівля будівлі навчально-виховного комплексу “Загально-освітньої
школи - І-ІІІ ступеня -гім н азія” по вул. Короленка, 7, в м. Ж меринка
- капітальний ремонт
Приміщення будівлі (літ. А,Б, В) гімназії під плавальний басейн з
критою ванною 25x8,5 по вул. Ш олом Алейхема, 1, м. МогилівПодільський - реконструкція

2020-2023

116234,621

114551,25

48

2021-2021

7115,025

7037,1

не
ф ін ан су вався
з ДФ РР

2019-2021

2 0 2 6 2,728

6477,879

100

Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 3 в м. Бар капітальний ремонт даху та утеплення фасаду

2021-2021

5298,551

5259,498

Будівля ліцею № 2 по вул. Героїв Майдану, 13, в м. Бар - капітальний
ремонт (термомодернізація)

202 1 -2 0 2 3

2 1 1 8 4 ,4 6 6

2 1 0 7 2 ,8 2 4

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в смт Дашів Іллінецького району
- капітальний ремонт

2021-2021

11063,14

10962,06

Корпус ЗДО "Сонечко" по вул. Миру, 213, в с. П авлівкаК алинівського
району - нове будівництво

202 1 -2 0 2 3

18948,116

18400,0

Будівля дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул.
К.Г.Богачука, 40. в смт Глухівці Козятинського району - капітальний
ремонт

20 2 1 -2 0 2 2

10832,887

10662,963

Будівлі та споруди (літ. «А») загальної школи І-ІІІ ступеня № 1 по вул.
Воїна-афганця Олександра Подоляна, 19, м. Тульчин - капітальний
ремонт

2020-2021

9013,53

5635,7

Дошкільний навчальний заклад по вул. Ш евченка, 95, в с. Велика
Кісниця Ямпіського району - реконструкція

2021-2021

6 8 1 1 ,6 4 2

6 7 4 9 ,9 8 6

Будівля опорного навчального закладу "Заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступеня №1 ім. Т. Ш евченка по вул. Незалежності, 1, м.
Ямпіль - капітальний ремонт

2021-2021

16351,176

16211,336

М ережа каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе,
213, до вул. Волошкової в м. Вінниці - нове будівництво

2018-2021

16891,384

8 7 9 8 ,1 6 9

В. о. Директора Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації
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не
ф ін ан су вався
з ДФ РР
не
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не
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34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

П ам ’ятка архітектури місцевого значення (охор. № 1-Вн) "Музичнодраматичний театр ім. Садовського" по вул. Театральній, 13 в м.
Вінниці - ремонт (реставраційний) частини фасаду
Адміністративна будівля з надбудовою та прибудовою КВНЗ
«Вінницької академії неперервної освіти» по вул. Грушевського 13,
літ. «Г» в м.Вінниці- реконструкція
Будівля спального корпусу по вул.І.Франка, 1 в смт Брацлав
Немирівського району - капітальний ремонт
Будівля корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення
гемодіалізу, пульмонологічне відділення» ВОКЛ ім.М .І.Пирогова по
вул. Пирогова, 46 в м. Вінниці - - реконструкція
Система пожеж ної сигналізації та оповіщ ення про пожежу
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни по вул.
Пирогова, 109 А в м. Вінниці - капітальний ремонт
Зовнішні огороджуючі конструкції Вінницького обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни по вул. Пирогова, 109 А в м. Вінниці капітальний ремонт
Реконструкція опалю вальної системи із заміною котлів на складах
бази спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові
Ш аргородського району - реконструкція
П ам’ятка архітектури місцевого значення «Ж итловий будинок з
еркером» по вул. Соборній/ Кропивницького, 37/2, в м. Вінниці реконструкція і реставрація
П ам’ятка архітектури національного значення «Палац» (1805 р.) охор.
№973/1 по вул. Спортивній, 3 в смт Муровані Курилівці - реставрація
Кімнати гігієни та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького
будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе,
106, у м. Вінниці - реконструкція
Будівля КУ "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб
похилого віку" по вул. Хмельницьке шосе, 94, в м. Вінниці капітальний ремонт
Будівля «А» КУ «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» по вул. Шкільній,
30, в с. Крищинці Тульчинського району - реконструкція

2019-2021

9110,733

5928,256

35
(стан о м на
2 5 .0 7 .2 2 95% )

2019-2021

2 0 0 5 9,312

7934,015

60,4

2018-2021

12813,107

4 2 94,758

66,5

2019-2021

7 940,602

1055,043

86,7

2017-2021

1720,77

501,473

70,9

2019-2021

25388,33

21510,298

15,3

2018-2021

3578,345

3441,028

3,8

2017-2021

2 8 45,673

2 642,677

7,1

2017-2021

12357,717

4252,351

65,6

2017-2021

9560,88

2495,213

73,9

2019-2021

13881,732

11413,292

17,8

12158,188

36
(стан о м на
2 5 .0 7 .2 2 85% )

2018-2021

В. о. Директора Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації

19016,988

46.

47.

48.

49.

50.

Вінницька обласна спеціалізована школа олімпійського резерву з
веслування імені Ю лії Рябчинської по вул. Князів Коріатовичів, 123, в
м. Вінниці - реконструкція
Спортивні споруди (стрілецький тир, елінги та спортивний будинок)
Вінницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України по вул. Бузький У звіз, 33, в м. Вінниці капітальний ремонт та реконструкція
Будівля легкоатлетичної зали з манежем, прибудовами Вінницької
територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» по вул. Генерала Арабея, 3, в м. Вінниці капітальний ремонт

2021-2022

24000,0

24 0 0 0 ,0

п р о ект на
ста д ії
р озробки

2021-2021

8263,0

8263,0

80

2021-2022

2 0 2 5 4 ,0

2 0 2 5 4 ,0

не
ф ін ан су вався

Навчальний корпус Брацлавської НВК: Д Н З ЗОШ - інтернат І-ІІІ ст.гімназія - капітальний ремонт

2021-2021

1473,0

1473,0

п р о ек т на
ста д ії
ро зр о б ки

Утеплення та облицю вання фасаду спального корпусу С итковецької
школи-інтернату - капітальний ремонт

2020-2021

4076,8

1400,0

75

1340441,170

792362,743

Всього по регіону

Заступник голови обласної Ради

В. о. Директора Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації
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