
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  №427

25 листопада 2022 р. 32 сесія 8 скликання

Про звіт Начальника обласної військової адміністрації Борзова С. С. про 
здійснення обласною військовою адміністрацією делегованих обласною

Радою повноважень за II півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», плану роботи обласної Ради 8 скликання на 
2022 рік, затвердженого рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 грудня 2021 року № 305, та враховуючи висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звіт Начальника обласної військової адміністрації про
здійснення обласною військовою адміністрацією делегованих обласною Радою
повноважень за II півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року (додається).

2. Рекомендувати Начальнику обласної військової адміністрації 
Борзову С. С., з метою реалізації делегованих повноважень та забезпечення 
темпів економічного та соціального розвитку області, спрямувати діяльність 
структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових 
адміністрацій, керівників підприємств і організацій на вирішення питань щодо 
плану заходів Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року та виконання програм економічного та 
соціального розвитку області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г. А.), інші постійні комісії обласної Ради. ■

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ДОДАТОК 
до рішення,^4^сесІЇ обласної Ради 

8 скликання від^ ^ Г / /2022 року №

ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛАСНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

ДЕЛЕГОВАНИХ ОБЛАСНОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ 
за II півріччя 2021 року та І півріччя 2022 року

Про хід реалізації делегованих повноважень щодо забезпечення 
збалансованого економічного і соціального розвитку області відповідно до ст. 44 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реалізацію делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого 
економічного і соціального розвитку області, ефективного використання 
природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють структурні підрозділи 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного 
значення, територіальні органи міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Головним програмним документом, що визначає основні цілі, пріоритети та 
завдання розвитку господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер 
області є Програма економічного та соціального розвитку Вінницької області на 
відповідний рік:

«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на
2021 рік» затверджена рішенням З сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2020 року № 18;

«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на
2022 рік» затверджена рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2021 року № 287.

II ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
Індекс промислової продукції області за січень-грудень 2021 року проти 

відповідного періоду минулого року становить 98,9 % (по Україні -  101,1 %). За 
зазначеним показником область серед регіонів України займає 17 місце.

За період січня-грудня 2021 року, порівнюючи з 2020, збільшили обсяги 
виробництва підприємства добувної галузі на 3 1,0 %; машинобудівної -  на 
15,0%; деревообробної -- на 14,8%; виробництва гумових та будівельних 
матеріалів -  на 0,5 %; також виробництва меблів, іншої продукції та ремонт і 
монтаж MaujHH та устаткування ~ у понад 2 рази.

Водночас не змогли досягти рівня виробництва 2020 року такі галузі, як 
харчова -  98,0 %; металообробка та виробництво готових металевих виробів -  
95,9 %; підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря -  87,3 %; хімічна -  85,3 %; легка -  76,8 %; фармацевтична -  67,9 %.

У 2021 році промисловими підприємствами області реалізовано готової 
продукції (товарів, послуг) на 90,7 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 2,5 %.



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Капітальні інвестиції
Підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 14013,1 млн грн капітальних інвестицій {10 місце серед 
регіонів України), що становить 2,7 % від загального обсягу.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (93,8 % загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких:

у будівлі та споруди -  41,3 % усіх інвестицій; 
у машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби -  52,5 %.
Індекс капітальних інвестицій у 2021 році -  133,1 % {по Україні -  113,0 %). 

За цим показником область займала 5 місце серед регіонів Україні.

Сприяння інвестиційній діяльності; залучення, супровід та реалізація 
інвестиційних проектів
протягом 2021 року на території Вінницької 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 786,1 млн грн (259 нових робочих місць); 
розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції-3 3  

проекти на 969,8 млн грн (256 нових робочих місць);
альтернативна енергетика -  10 проектів (53 нових робочих місця) на

557,8 млн грн;
інші -  25 проектів на 263,6 млн грн (272 нових робочих місця).
Здійснено добір персоналу на ТОВ «Грін Кул» -  120 осіб.

Найбільші проекти, що 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 м^) на ТОВ «Люстдорф»;
відкриття станції автоматизованих сортувальних терміналів компанією 

«Нова пошта»;
будівництво цеху по виробництву обладнання для газорозподільних мереж 

RGC Production.

Водночас 12 травня 2021 року 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.

Одним із пріоритетних завдань обласної державної адміністрації є 
формування позитивного інвестиційного іміджу області. Упродовж 2021 року



забезпечено проведення 19-ти офіційних зустрічей з презентацією економічного 
та інвестиційного потенціалу регіону.

10 вересня 2021 року в області відбувся VIII Міжнародний інвестиційний 
форум «Вінниччина-бізнес в центрі України» у рамках міжнародної конференції 
«Ukraine Invest Talks: Vinnytsia». Форум став інтерактивною платформою для 
інформування міжнародної та української інвестиційної спільноти щодо прогресу 
реформ і розвитку інвестиційного клімату Центральної України.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємства Вінницької області у 2021 році співпрацювали з суб’єктами 

підприємницької діяльності з 135 країн світу.
Обсяги експорту товарів області у січні-грудні 2021 року становили 1309,5 

млн дол. СІЛА, а імпорту -  698,6 млн дол. Проти 2020 року експорт зменшився на
5,0 % {на 68,3 млн дол.), а імпорт збільшився на 26,0 % {на 144,1 млн дол.). Баланс 
зовнішньої торгівлі стабільно продовжував залишатись позитивним і становив
610,9 млн дол. СІЛА.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення у 2021 році 
становив 861,3 дол. СІЛА. Серед регіонів України за цим показником область 
посіла 13 місце.

Щодо товарної структури, то в експорті домінували поставки зернових 
культур {27,8 % від загального експорту), жирів та олії {15,0 %). Поставки готових 
харчових продуктів становили 11,7 % загального обсягу експорту, а питома вага 
продуктів тваринного походження (м’яса, молока, яєць) загалом складала 6,4 %. 
Крім того, вагома частка у експорті товарів належала деревині та виробам з неї 
(10,7 %), машинам, обладнанню та механізмам (8,1 %).

Якщо порівняти з 2020 роком, найкраща динаміка відслідковувалася щодо 
експорту холодильного та морозильного обладнання, який зріс на 44,1 %, котлів 
та машин для сільського господарства -  на 39,7 %; кабелів та проводів ізольованих 
-  на 27,9 %; деревини і виробів з неї -  на 26,4 %; спирту етилового та алкогольних 
напоїв -  на 16,2 %. Серед сировинного експорту значною мірою збільшились 
обсяги поставок пшениці (на 38,7 %), олійних культур (ріпаку, сої, льону, 
соняшнику) -  на 49,7 %, та каоліну (на 21,2 %).

Натомість зменшились обсяги експорту жирів та олії на 51,7 %; макухи і 
шроту -  на 40,5 %; готового одягу -  на 33,2%; продукції борошномельно- 
круп’яної промисловості -  на 12,2 %; цукру та кондитерських виробів -  на 50,9 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив
538,2 млн дол., або 41,1 % від загального обсягу експорту, та залишився на рівні 
2020 року. Імпорт товарів із країн ЄС становив 378,9 млн дол., або 54,2 % від 
загального обсягу, та збільшився проти 2020 року на 31,2 %.

Міжнародне співробітництво
З метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її економічного, 

агропромислового, природного, наукового, культурного та промислового 
потенціалу організовано ряд візитів представників міжнародних організацій та



дипломатичного корпусу різних країн світу у Вінницьку область. Зокрема, у 
II півріччі 2021 року відбулось 4 візити Надзвичайних та Повноважних Послів з 
Республіки Узбекистан, Французької Республіки, Латвійської Республіки, а також 
Посла, Голови Представництва Європейського Союзу в Україні. Також під час 
урочистого відзначення 30-ї річниці незалежності України, в серпні 2021 року, 
область відвідали офіційні делегації з регіонів-партнерів (Свєнтокшиського 
воєводства Республіки Польща, Ліберецького краю Чеської Республіки, Ясського 
повіту Румунії та Сороцького району Республіки Молдова), Генеральний Консул 
Республіки Польща у Вінниці, Почесний Консул Республіки Молдова у Вінниці 
та парламентська делегація Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської 
Конфедерації.

У вересні 2021 року відкрито Почесне Консульство Латвійської Республіки у 
Вінниці.

Протягом II півріччя 2021 року офіційні делегації Вінницької області 
здійснили два візити до регіонів-партнерів:

Свєнтокшиського воєводства Республіки Польща з метою участі в 
офіційних заходах з нагоди 103-ї річниці незалежності Польщі та для 
налагодження ділових контактів, перейняття досвіду у галузі харчової переробки, 
залучення інвестицій, реалізації спільних проектів обміну досвідом між 
вчителями та директорами українських шкіл з польськими колегами, модернізації 
архівних установ;

Ясського повіту Румунії з метою участі в офіційних святкових заходах з 
нагоди відзначення Національного дня Румунії та 15-річчя підписання Договору 
про співробітництво між регіонами, а також обговорення співпраці в сфері 
надання соціальних послуг і соціальної інтеграції.

Державна підтримка регіонального розвитку 
(Державний фонд регіонального розвитку)

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 132,4 млн грн (освоєно 131,9 млн грн, що становить 99,6 %), 
зокрема, 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;

освіти: реконструкція дошкільних закладів у містах Вінниці, Гайсині, 
смт Сутиски;

культури: реконструкція території Тульчинського Палацу Потоцьких, 
нежитлових приміщень під концертну залу в м. Вінниці;

спорту: будівництво спортивної споруди в м. Гнівані та реконструкція 
спортивного комплексу в смт Браїлів та в м. Вінниці (приміщення спортивного 
комплексу, вул. Академіка Янгеля, 48);



інноваційної інфраструктури: реконструкція будівлі під створення першого 
в Україні муніципального Інноваційно-технологічного парку «Кристал» у 
м. Вінниці, вул. 600-річчя, 21 а.

Повністю завершено реалізацію по 4 проектах, а саме:
Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 

по вул. Київській, 68, у м. Вінниці -  будівництво (отримано сертифікат 
№ ВН  122211213956 від 13.12.2021);

Приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48, у 
м. Вінниці -  реконструкція (отримано сертифікат № ВН 122211203406 
від 03.12.2021);

Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацькій, З, у 
смт Браїлів Жмеринського району -  реконструкція;

Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології 
Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, у м. Вінниці -  
реконструкція (пакет документів для введення в експлуатацію на доопрацюванні).

Завершено реалізацію І  черги по 4 проектах, а саме:
Приміщення дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок» по 

вул. ЗО років Перемоги, 9, у м. Гайсині -  реконструкція з застосуванням 
енергозберігаючих заходів (отримано сертифікат № ІУ 122220621942 від 
20.06.2022);

Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул. Гагаріна, 
10 у 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 проектів є перехідними на 2022-2023 роки:
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.

У рамках програми «Велике Будівництва» у 2021 році завершено реалізацію 
8 проектів (З садочки, 2 заклади медицини, 2 об’єкти спортивної інфраструктури,



1 заклад культури) з обсягом фінансування за рахунок ДФРР -  126,4 млн грн 
(освоєно -  125,9 млн грн) або 99,5 % від виділених області коштів по програмі 
Державний фонд регіонального розвитку.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 
2021 році на реалізацію екологічних заходів передбачалося 96,2 млн грн. 
Конкурсною комісією обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища прийнято рішення про фінансування 38 природоохоронних заходів на 
76,4 млн грн.

Протягом 2021 року спрямовано асигнувань обласного бюджету в обсязі
66,3 млн грн, з яких касові видатки становили 64,8 млн грн, або 97,8 %.

Протягом 2021 року:
придбано 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 утилізатор для спалення 
відходів, що не підлягають переробці (Іллінецька територіальна громада);

побудовано 9 майданчиків для роздільного збору побутових відходів 
(Сутисківська територіальна громада);

проведено обстеження місця зберігання та розроблено заходи щодо
поводження з отрутохімікатами на території Джуринського отрутомогильника;

здійснено очистку частини р. Південний Буг у м. Вінниці та р. Вільшанка в 
смт Турбів;

проведено будівництво і реконструкцію каналізаційних мереж у м. Вінниці, 
смт Крижопіль та Стрижавка, та очисних споруд у с. Зарванці (Якушинецька 
територіальна громада);

виконано роботи з будівництва гідротехнічних споруд у смт Тростянець; 
проведено роботи з відновлення та збереження парку-пам’ятки місцевого 

значення ім. акад. О. І. Ющенка та паркової території обласного медичного 
центру реабілітації дітей;

розроблено проєкт програми державного моніторингу атмосферного повітря; 
покращено матеріально-технічну базу природоохоронних установ та 

організацій.
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Усього в малому та середньому підприємництві області на кінець 2021 року 
зайнято понад 250 тис. осіб, що становило третю частину економічно-активного 
населення області, з яких понад 150 тис. осіб зайняті в малому бізнесі.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва за 2021 рік, порівнюючи з 2020 роком, збільшилась на 17,6 % і 
становить понад 3,2 млрд грн. Частка їх у загальному обсязі надходжень до 
місцевих бюджетів складала 29,3 %.



У рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2021-2027 роки протягом II півріччя 2021 року 
проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

На участь у конкурсі бізнес-планів зареєструвались 117 учасників, із них 62 
учасники подали свої бізнес-плани на розгляд конкурсної комісії. Переможцями 
стали 33 учасники, на реалізацію бізнес-планів яких з обласного бюджету 
виділено понад 2,2 млн грн. Завдяки фінансовій підтримці з обласного бюджету 
власну справу започаткували 21 громадянин та розширили наявний бізнес 12 
підприємців, що дозволило створити 55 нових робочих місць.

З метою покращення управлінської спроможності, підвищення рівня знань та 
навичок із актуальних питань щодо ведення бізнесу для підприємців області ГО 
«ВОО «Спілка підприємців «Стіна» організовано та проведено 6 семінарів- 
тренінгів на теми: «Маркетингова діяльність та інтернет маркетинг в бізнесі», 
«Здійснення перевірок: якщо до Вас завітав контролер», «Зовнішньоекономічна 
діяльність та вихід на ринки ЄС», «Забезпечення кваліфікованими кадрами 
суб’єктів малого та середнього підприємництва», «Запровадження РРО, що 
очікувати від податківців та які переваги для підприємців», «Основи розвитку 
малого бізнесу в територіальних громадах». Семінари одночасно проводились в 
оффлайн та онлайн форматах. Участь у семінарах брали понад 200 учасників.

РИНОК ПРАЦІ
Протягом 2021 року до обласної служби зайнятості за пошуком роботи 

звернулось 100,3 тис. осіб (95,0 % до показника 2020 року). 62,9 тис, осіб мали 
статус безробітного {на 2 ,7 тис. осіб менше ніж у  2020 році); з них на
01.01.2021 року на обліку перебували 23,3 тис. безробітних, а 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.

У минулому році 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 % {середнійрівень працевлаштування безробітних по держ аві- 34,0 %).

Станом на 1 січня 2022 року у пошуку роботи в обласній службі зайнятості 
перебувало 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.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
Наприкінці 2021 року в реєстрі регуляторних актів обласної державної 

адміністрації знаходилось 21 розпорядження Голови обласної державної 
адміністрації.
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План підготовки проектів регуляторних актів Вінницької обласної державної 
адміністрації на 2021 рік та План-графік здійснення відстеження результативності 
дії регуляторних актів затверджено 14 грудня 2020 року та оприлюднено на сайті 
облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, 
Інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів».

Відповідно до Плану-графіка здійснення відстеження результативності дії 
регуляторних актів обласної державної адміністрації протягом II півріччя 
2021 року проведено 1 періодичне відстеження результативності дії 
розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06 листопада 
2017 року № 772 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 18 грудня 2009 року № 568» та З повторних.

Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів обласної 
державної адміністрації у II півріччі 2021 року підготовлено та прийнято один 
регуляторний акт.

Обласною державною адміністрацією організовано в області роботу щодо 
перегляду органами місцевого самоврядування регуляторних актів, так протягом 
II півріччя 2021 року переглянуто та скасовано 340 регуляторних актів.

На сайті облдержадміністрації у розділі «Економіка, Інвестиції / Регуляторна 
діяльність / Реєстр регуляторних актів» розміщено інформацію про 298 чинних 
регуляторних актів на території Вінницької області 
(http://www.vin.gov.ua/invest/rehuliatoma-diialnist/137-reiestr-rehuIiatomykh-aktiv).

Електронні закупівлі PROZORRO
Вінницькою обласною державною адміністрацією, структурними 

підрозділами облдержадміністрації та закладами, установами організаціями, які 
утримуються за кошти обласного та районних бюджетів, проведено через 
електронну систему Prozorro понад з 1 тис. процедур закупівель.

За результатами моніторингу сайту Prozorro Вінницька обласна державна 
адміністрація за II півріччя 2021 року займала 2 місце серед обласних державних 
адміністрацій України за кількістю проведених електронних закупівель.

Загалом економія коштів за результатами завершених торгів склала більше 
56 млн грн, що становить більше 3 % від очікуваної вартості закупівель.

За результатами допорогових закупівель, спрощених закупівель та запиту 
ціни пропозицій заощаджено більше 11 млн грн, що становить майже 10 % від 
загальної суми економії.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 
Робота Центрів надання адміністративних послуг

Наприкінці 2021 року в області діяло 47 Центрів надання адміністративних 
послуг (далі -  ЦНАП) та 5 їх територіальних відділень. Роботу ЦНАП 
забезпечувало 536 осіб персоналу, з них: 387 адміністраторів та 149 державних 
реєстраторів.

За 2021 рік суб’єктам звернення через ЦНАПи надано понад 1 129,5 тис. 
адміністративних послуг, що на 24 % більше ніж у 2020 році. Зокрема, за
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II півріччя 2021 року надано 676 196 адміністративних послуг, що на 50 % більше 
відповідного періоду 2020 року.

Кількість наданих послуг на 1 тис. наявного населення області у 2021 році 
складала 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 проти 2020 року. 
Так, за II півріччя 2020 року надійшло 52,8 млн грн, що на 11,3 млн грн або на 
26 % більше відповідного періоду 2020 року.

Протягом 2021 року в області відкрито 10 нових ЦНАП (Бабчинецька, 
Вапнярська, Вендичанська, Городківська, Дашівська, Лука-Мелешківська, 
Райгородська, Соболівська, Стрижавська та Турбівська територіальні громади) та 
З ЦНАП відкрито у територіальних громадах шляхом реорганізації ЦНАП 
колишніх РДА (Піщанська, Тульчинська, Чечельницька територіальні громади).

У 2021 році реалізовано 16 проектів громад зі створення та модернізації 
ЦНАП, на які направлено з державного та обласного бюджетів майже 
16,72 млн грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
мережі центрів надання адміністративних послуг реалізовано 11 проектів громад 
Вінницької області на 10,93 млн грн, а саме:

Бершадська міська рада -  0,132 млн грн;
Вапнярська селищна рада -  1,969 млн грн;
Козятинська міська рада -  0,264 млн грн;
Могилів -  Подільська міська рада -  0,572 млн грн;
Мурованокуриловецька селищна рада -  0,115 млн грн;
Немирівська міська рада -  0,264 млн грн;
Теплицька селищна рада -  1,346 млн грн;
Томашпільська селищна рада -  0,356 млн грн;
Хмільницька міська рада -  0,330 млн грн;
Чернівецька селищна рада -  3,822 млн грн;
Шаргородська міська рада -  1,755 млн грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
підтримано 2 проекти на 4,25 млн грн, а саме:

Чернівецька громада -  2,5 млн грн;
Шаргородська громада -  1,75 млн грн.

За рахунок коштів обласного бюджету в рамках конкурсу «Комфортні 
громади» (за пріоритетом «Центри надання адміністративних послуг») 5 громад 
області отримали 1,55 млн грн.



РОЗВИТОК СФЕРИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот 

роздрібної торгівлі за 2021 рік склав 41,5 млрд грн, що більше на 18,5% у 
порівняних цінах до відповідного періоду минулого року {по Україні збіпьшився 
на 10,2%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за 2021 рік область посіла 
4 місце серед регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг 
Вінницької області за 2021 рік, становить 13,9 млрд грн, зокрема, обсяг послуг, 
реалізованих населенню -  3,7 млрд грн, що становить -  26,6 % від загального 
обсягу послуг.

у  територіальних громадах області в 2021 році відбулося відкриття 65 нових 
об’єктів торгівлі та послуг (торговельних центрів, магазинів, аптек, АЗС, закладів 
розміщення та харчування тощо), в яких створено понад 400 нових робочих місць.

У 2021 році наймасштабніші проекти реалізовано у м. Вінниці, зокрема, це 
відкриття в березні 2021 року добудови «Мегамолл 2.0» (орендна площа 10 тис.м^) 
другої черги ТРЦ Мегамолл та відкриття в квітні 2021 року ТРЦ «Small», загальна 
площа якого складає 13 тис. м ,̂ та торгово-офісного центру «ТЬеМаІІ» -  
13 тис. м .̂

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
у  рамках виконання плану заходів Програми розвитку туризму у Вінницькій 

області на 2021-2027 роки з обласного бюджету на 2021 рік передбачено 
1510 тис. грн, з яких використано 978,16 тис. грн. Сума надходжень до місцевих 
бюджетів від туристичного збору в області за 2021 рік становила більше
2,9 млн грн, що у два рази більше ніж у 2020 році.

У рамках Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2021- 
2027 роки в області протягом звітного періоду проведено заходи:

22-24 серпня 2021 року в м. Київ у музеї просто неба (Пирогово) взято участь 
у всеукраїнському фестивалі «Мандруй Україною»;

24 серпня 2021 року фестиваль «Покоління незалежних» у парку Дружби 
народів м. Вінниця.

У рамках вищевказаних заходів представлені туристичні магніти та 
туристичний бренд Вінницької області, а також проведено презентацію 
туристичного потенціалу Вінниччини.

26-29 серпня 2021 року проведено інформаційний тур по туристичних 
об’єктах області. У Програмі є огляд туристичних магнітів Вінниччини.

Під час участі у XVIII Міжнародному фестивалі імені П. І. Чайковського та
Н. Ф. фон Мекк 05 вересня в селищі Браїлів популяризовано туристичні цікавинки 
області та подієвий туризм на Вінниччині.

24 вересня 2021 року з нагоди відзначення в області Дня туризму в Україні 
та Всесвітнього дня туризму проведено заходи: презентація туристичної марки 
«Вінниччина -  подорож за враженнями!» та виготовлення штемпеля із 
зображенням туристичного бренду.
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14 жовтня 2021 року -  участь у III фестивалі традиційної подільської страви 
«Диво з горнятка -  тиманівська каша».

18-21 жовтня 2021 року -  участь у міжнародній виставці «ТурЕСПО 2021» у 
м. Львів, під час якої проведено презентацію туристичних магнітів Вінниччини та 
бренду «Вінниччина -  подорож за враженнями». Крім того, взято участь у 
IV форумі Центрів Туристичної Інформації: «Відродження чи нова реальність?».

25 листопада в рамках форуму «Велике будівництво: Авіа. Туризм» -  участь 
у панельній дискусії «Розвиток туристичного потенціалу та туристичних 
продуктів»;

05 грудня з метою активізації туристичної галузі та розвитку туристичних 
об’єднань і бізнесу -  участь у туристичній конференції у м. Кропивницький, 
організовану Державним агентством розвитку туризму України;

19 грудня 2022 року в рамках проекту «Подільський зоопарк як центр 
сімейного дозвілля» відбулось відкриття садиби Подільського Чарівника та 
Туристично-інформаційного центру.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг виробленої будівельної продукції в області у 2021 році становив

15919,6 млн грн.
Індекс будівельної продукції у 2021 році, порівнюючи із відповідним 

періодом 2020 року, становив 120,6 %.
Частка області у загальнодержавному обсязі виробленої будівельної 

продукції у 2021 році -  6,2 %. За цим показником Вінниччина посіла 7 місце серед 
регіонів України, а за індексом будівельної продукції -  2 місце.

За видами будівельної продукції: будівництво будівель -  2201,7 млн грн, або
13,8 % від загального обсягу; будівництво інженерних споруд -  13717,9 млн грн, 
або 86,2 %.

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в 2021 році становив 365,8 тис. м  ̂

загальної площі житлових будівель (77 місце серед регіонів України).
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла проти відповідного 

періоду 2020 року збільшилась на 13,8 % {14 місце серед регіонів України).
Частка області у загальнодержавному прийнятті житла становить 3,2 %.

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»

Для реалізації 9 проектів у 2021 році передбачено кошти у загальному обсязі 
273,71 млн грн, з них 126,43 млн грн кошти Державного фонду регіонального 
розвитку (далі -  ДФРР); 28,83 млн грн -  кошти субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам; 114,82 млн грн -  місцеві бюджети; 3,63 млн грн -  власні 
кошти підприємств.
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Станом на 01 січня 2022 року замовникам спрямовано 256,16 млн грн, 
зокрема ДФРР -  126,43 млн грн, субвенції з держбюджету -28,83 млн грн, місцеві 
бюджети -  97,27 млн грн, власні кошти підприємств -  3,63 млн грн.

Усього при виконанні будівельних робіт у минулому році освоєно 255,64 млн 
грн, з них 125,92 млн грн -  кошти ДФРР (що складає 99,6 % до річного ліміту); 
28,83 млн грн -  субвенції з держбюджету (100%), 97,25 млн грн -  кошти 
місцевих бюджетів (100%  від профінансованих коштів). 3,63 млн грн -  інші 
джерела (власні кошти).

Завершено будівельні роботи на усіх 9 об’єктах програми «Велике 
будівництво» (З дитячих садочки; З проекти спортивного спрямування (з них два 
басейни); 1 об’єкт галузі «Культура»; 2 заклади медицини).
Будівельні роботи завершено:

на З садочках: завершено реконструкцію першої черги комунального закладу 
«ДНЗ № 16 Вінницької міської ради» по вул. Миколи Зерова в м. Вінниці; першу 
чергу реконструкції Сутисківського дошкільного навчального закладу 
«Пролісок» у смт Сутиски; реконструкцію приміщення ДНЗ № З «Теремок» у м. 
Гайсині. Оновлені заклади будуть відвідувати 507 дітей.

на З спортивних об’єктах: спортивний комплекс (з басейном) по 
вул. Академіка Янгеля у м. Вінниці (на 250 осіб/добу); плавальний басейн по вул. 
Шолом Алейхема у м. Могилів-Подільський (60 осіб/зміну); спортивно- 
оздоровчий комплекс «Авангар» по вул. Козацькій у смт Браїлів Жмеринського 
району (38/осіб/зміну).

на 2 заклади медицини: добудова головного корпусу клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги по вул. Київській у м Вінниці потужністю 100 
звернень/добу; хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру 
онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці.

на 1 «туристичному магніті» реконструйовано першу чергу благоустрою 
території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 
1757 рік, що у м. Тульчині.

Реконструкція приймальних відділень закладів охорони здоров’я
У 2021 році на території Вінницької області завершено І чергу реконструкції 

десяти приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах. Площа реконструкції склала 9033,79 м2. Отримано сертифікати 
готовності до експлуатації І черги по усіх лікарнях.

Кожне відділення оснащено комп’ютерним томографом, системою УЗД та 
цифровим рентгенологічним обладнанням. Усі 10 лікарень отримали у Державній 
інспекції ядерного регулювання України відповідні зміни до ліцензій на 
зберігання та експлуатацію комп’ютерних томографів та рентгенологічного 
обладнання.
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Будівництво сільських амбулаторій
ІЗ 16 амбулаторій сільській місцевості, які заплановано побудувати в області 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, станом на 01 січня 2022 завершено будівництво усіх амбулаторій, 
зокрема 1 5 - у  2018-2020 роках, у 2021 році реалізовано проект нового 
будівництва «Дашківецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини» у 
с. Дашківці Якушинецької територіальної громади. Амбулаторія загальною 
площею 424 m2 розрахована на 35 відвідувань на добу та обслуговуватиме 1700 
жителів громади.

Реалізація програми «Велика реставрація»
У 2021 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних 
робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності, 
проведено реалізацію двох проектів:

1. «Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та 
архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний № 59), Вінницька 
область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10»

У II півріччі 2021 року розроблено проектно-кошторисну документацію на 
реставраційні роботи об’єкта «Реставрація головного корпусу пам’ятки 
містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний 
№ 59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10». Загальна 
кошторисна вартість реалізації проекту складає 113 463,791 тис. грн.

На розробку ПКД використано 946,49 тис. грн (100 тис. грн з обласного 
бюджету та 846,49 тис. грн -  кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1248-р 
«Про затвердження розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності» передбачено кошти на об’єкт 27,0 млн грн. 
Профінансовано 27,0 млн грн. Освоєно (надано аванс) 27,0 млн грн. З обласного 
бюджету на будівельні роботи виділено 0,1 млн грн, освоєно 0,1 млн грн. 
Реставраційні роботи розпочато у 2022 році та проводяться до сьогодні.

2. Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Музично-драматичний театр ім. Садовського» по 
вул. Театральній, 13, у м. Вінниці.

Проведено коригування ПКД та за результатами повторних торгів 20 грудня 
2021 року укладено договір з ПП «Майдан-СТИЛЬ». Надано аванс та розпочато 
роботи, завершення яких передбачено у 2022 році.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1248-р 
«Про затвердження розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності» передбачено кошти на об’єкт -  6,05 млн грн. 
Профінансовано 6,05 млн грн. Освоєно 6,05 тис. грн. З обласного бюджету 
передбачено 0,1 млн грн, профінансовано 0,1 млн грн, освоєно 0,075 млн грн.

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА
За II півріччя 2021 року Управлінням містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації (далі -  Управління) проведено 8 засідань 
Архітектурно-містобудівної ради, на яких розглянуто 29 проектів містобудівної 
документації.

Здійснено організаційну роботу з органами місцевого самоврядування щодо 
розроблення містобудівної документації для населених пунктів та територій 
Вінницької області, особливу увагу приділено організації розроблення 
комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад 
(далі -  комплексні плани). Загалом 6 територіальних громад прийняли рішення 
про розроблення комплексних планів.

Містобудівний кадастр області
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.

За З, 4 квартал 2021 року управлінням внесено в базу 207 об’єктів 
містобудування, які далі будуть враховані при оновлені Схеми планування 
території Вінницької області та при розробленні Схеми планування території 
України.

У зв’язку з поширенням C0VID-19 засідання Архітектурно-містобудівної 
ради при Управлінні проводиться онлайн. Для забезпечення доступу членів ради 
до матеріалів містобудівної документації, що розглядаються, а також для 
проведення захисту розробником, усі кресленики прив’язано через ГІС 
містобудівного кадастру області та публікуються на окремому порталі для 
подальшого розгляду (прив’язано 15 проектів містобудівної документації).

Охорона культурної спадщини
Опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб.
За звітний період опрацьовано 950 звернень, заяв і документів у сфері 

охорони культурної спадщини. За результатом розгляду окремих категорій 
звернень:

підготовлено 770 довідок щодо наявності об’єктів культурної спадщини на 
земельних ділянках;
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розглянуто та затверджено З реставраційних завдання; 
надано 2 довідки про коефіцієнт культурної цінності пам’яток культурної 

спадщини;
погоджено надання в оренду 11 пам’яток;
розглянуто та погоджено З науково-проєктних документації на проведення 

ремонтно-реставраційних робіт;
надано відповіді на 23 запити, вимоги прокуратури та правоохоронних 

органів області стосовно дотримання законності у сфері охорони пам’яток; 
проведено моніторинг 8 пам’яток археології.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення 
комплексних планів просторового розвитку територій територіальних 
громад (далі -  Субвенція)
У II півріччі 2021 року розпорядженням Голови обласної державної 

адміністрації від 21.12.2021 № 918 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік» Якушинецькій територіальній громаді передбачено 890 329,00 грн на 
розроблення комплексного плану просторового розвитку і вказані кошти 
Субвенції профінансовані у 2021 році Якушинецькій сільській раді в повному 
обсязі, але в зв’язку з неможливістю освоєння коштів Субвенції, враховуючи 
закінчення бюджетного періоду, Якушинецькою сільською радою кошти 
Субвенції повернуто до обласного бюджету.

Забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини
Протягом звітного періоду:
укладено 15 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх 

частини) з власниками (користувачами);
подано 1 звернення до правоохоронних органів та установ стосовно вжиття 

заходів стосовно проведення самовільних робіт на пам’ятках.
При Управлінні працює консультативна рада з питань охорони культурної 

спадщини, яка складається з провідних науковців у галузі реставрації та 
збереження культурної спадщини, представників громадських організацій, членів 
ІКОМОС. Усі важливі питання щодо збереження об’єктів культурної спадщини, 
проекти нового будівництва чи важливих реставраційних робіт розглянуто на 
засіданнях консультативної ради. Проведено 2 засідання науково- 
консультативної ради, на яких розглянуто 5 питань стосовно збереження 
культурної спадщини області. Серед найважливіших питань розглянуто історико- 
архітектурні опорні плани з визначенням меж і режимів використання 
історичного ареалу та зон охорони пам’яток культурної спадщини міста 
Тульчина.

За участю Управління на науково-методичній раді Міністерства культури та 
інформаційної політики України розглянуто та рекомендовано для затвердження 
проєкт охоронних зон національного значення міста Вінниці.
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Міжнародна співпраця у галузі охорони і використання об’єктів 
культурної спадщини

Продовжувалась реалізація українсько-польського проекту «Народи моря» 
(дослідження курганів доби бронзи -  раннього залізного віку для вивчення 
європейських культурних контактів цього періоду) за участю Університету 
ім. А. Міцкевича, м. Познань (Польща), Інституту археології ПАН України та 
відділу охорони культурної спадщини Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації. У 2021 року досліджували кургани біля с. Токарівка 
Жмеринського району.

У 2021 році занесено до електронного реєстру нерухомих пам’яток України 
4330 об’єктів культурної спадщини.

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
у  2021 році аграрний сектор області зберігав лідерство серед регіонів 

України за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та за 
обсягами виробництва продукції сільського господарства на одну особу.

По виробництву продукції рослинництва та тваринництва область займала 
перше місце серед регіонів України.

Питома вага регіону в 2021 році в загальнодержавному виробництві 
сільськогосподарської продукції складала 8,3 %. У галузі рослинництва в області 
виробляється 7,2 % загальнодержавного обсягу виробництва рослинницької 
продукції, в галузі тваринництва -  13,2 % загальнодержавного виробництва 
тваринницької продукції.

Вінницька область лідирувала в Україні по виробництву зернових культур, 
цукрових буряків та плодоягідної продукції, маючи 9-ту позицію за розмірами 
землекористування. У галузі тваринництва -  перше місце по виробництву 
(реалізація) м’яса, чисельності поголів’я птиці; друге місце -  по виробництву 
молока, чисельності поголів’я корів; п’яте місце -  за обсягом виробництва яєць.

Так, 2021 рік для аграріїв області та України загалом досить успішний у 
виробництві сільськогосподарських культур. Темпи обсягів виробництва в 
сільському господарстві області в 2021 році склали 122,1 %, порівнюючи з 
аналогічним періодом 2020 року, зокрема по сільськогосподарських 
підприємствах -  129,1 %, у господарствах населення -  104,0 %. У галузі 
рослинництва темпи виробництва продукції в 2021 році склали 136,3 % до 
2020 року, в галузі тваринництва -  97,7 %.

По всіх категоріях господарств вироблено зернових та зернобобових культур 
в обсязі 6535,5 тис. тонн при середній урожайності 73,4 ц/га, що на 25,7 ц/га вище 
ніж у 2020 році. Це рекордні показники для Вінниччини за період статистичних 
досліджень.

Зокрема, пшениці вироблено в обсязі 1767,2 тис. тонн при середній 
урожайності 55,7 ц/га, ячменю -  433,0 тис. тонн при урожайності 46,1 ц/га, 
кукурудзи на зерно — 4279,4 тис. тонн при урожайності 93,7 ц/га.
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Накопано цукрових буряків 2306,6 тис. тонн при середній урожайності
464,9 ц/га, що на 51,7 ц/га вища ніж у 2020 році.

Виробництво соняшнику склало 984,9 тис. тонн (урожайність 32,0 ц/га), сої -
230.5 тис. тонн (урожайність 28,4 ц/га), ріпаку -  202,1 тис. тонн (урожайність 
33,1 ц/га).

В області по всіх категоріях господарств у 2021 році накопано 1595,3 тис. 
тонн картоплі при середній урожайності 156,6 ц/га, зібрано овочів в обсязі
503.0 тис. тонн, (на 17 % більше ніж за 2020 рік), плодів та ягід -  270,9 тис. тонн, 
(на 23,6 % більше ніж за 2020 рік).

У галузі тваринництва в 2021 році в усіх категоріях господарств вироблено
686.1 тис. тонн молока, 708,7 млн шт. яєць, реалізовано на забій 
сільськогосподарських тварин в живій масі в обсязі 649,9 тис. тонн. Проти 
аналогічного періоду 2020 року скоротилось виробництво молока на
44,2 тис. тонн (-6,1 %), яєць -  на 159,6 млн шт. (-18,4 %), реалізація тварин на забій 
-  на 5,5 тис. тонн (-0,4 %).

За 2021 рік індекс виробництва харчових продуктів та напоїв становив
99.5 %. У загальній структурі реалізованої промислової продукції виробництво 
харчових продуктів склало 58,4 %. Обсяги реалізації продукції харчової та 
переробної промисловості за 2021 рік складають 53,0 млрд грн. Нарощено обсяги 
виробництва свинини свіжої чи охолодженої на 5,7 %; виробів ковбасних та 
подібних продуктів з м’яса -  на 21,4 %; овочів, фруктів консервованих -  на 
0,04 %; джему, мармеладу, желе -  на 19,3 %; цукру білого рафінованого -  на
51.6 %; вод непідсолоджених та неароматизованих -  на 21,6 %.

У звітному періоді близько 900 аграріїв області отримали державну 
фінансову підтримку за різними напрямами на 177,3 млн грн. Зокрема, отримано 
часткової компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку та 
обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 48,4 млн грн. У рамках 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів відшкодування відсоткової ставки склало 47,6 млн грн. За 
програмою фінансової підтримки розвитку фермерських господарств у 2021 році 
51 фермерське господарство отримало державну підтримку -  4,5 млн грн.

У рамках державної підтримки розвитку тваринництва за всіма напрямами 
сільгоспвиробниками отримано 48,3 млн грн. Бюджетну субсидію з розрахунку 
на одиницю оброблювальних угідь гречки отримано на 2,3 млн грн. Фінансову 
підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства отримали 
23 сільгосппідприємства області в обсязі 26,2 млн грн.

БЮДЖЕТ
У II півріччі 2021 року забезпечувалось виконання зведеного бюджету 

області по доходах загального і спеціального фондів (без міжбюджетних 
трансфертів). У цілому за 2021 рік план по доходах виконано на 107,4 % 
(заплановано на 2021 рік 11751,5 млн грн, надійшло 12615,5 млн грн), а за 
6 місяців 2021 року -  на 109,0 % (заплановано на 6 місяців 6 007,9 млн грн,
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надійшло 6 551,3 млн грн). Темп приросту надходження доходів загального і 
спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) проти відповідного періоду 
попереднього року, за 2021 рік становив 14,8 %.

Обласний бюджет по доходах загального і спеціального фондів (без 
міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік виконано на 112,6 % (заплановано на 
2021 рік 2 012,3 млн грн, надійшло 2 265,6 млн грн). При цьому забезпечувалося 
збільшення надходження доходів проти відповідного періоду попереднього року, 
за 2021 рік темп приросту доходів становив 23,6 %.

У II півріччі 2021 року обласний бюджет по доходах загального фонду (без 
міжбюджетних трансфертів) не виконувався, що було пов’язано з пандемією 
коронавірусної хвороби та зменшенням надходжень платежів до бюджету 
внаслідок зниження обсягів виробництва продукції та надання послуг суб’єктами 
господарювання, переведення працівників на неповний робочий день (тиждень), 
призупинення їх виробничої діяльності, і як наслідок -  погіршення 
податкоспроможності платників податків. Крім того, окремі податкові агенти 
змінили місцезнаходження за межі області та перераховували податки до 
бюджетів інших адміністративно-територіальних одиниць.

Так, за 2021 рік план по доходах загального фонду обласного бюджету 
виконано на 96,9 %, недоотримано до плану 55,3 млн грн.

Проти відповідного періоду минулого року темп приросту доходів 
загального фонду становив 14,6 % і надходження доходів збільшилось на
220,5 млн грн.

Обласною державною адміністрацією здійснювались заходи щодо 
об'єднання на договірних засадах бюджетних коштів територіальних громад на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів 
соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на 
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, 
які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування 
на договірних засадах) та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища. У 2021 році на вказані заходи обласний бюджет отримав коштів з 
місцевих бюджетів області в загальному обсязі 113,9 млн грн.

За 2021 рік по обласному бюджету {загальний і спеціальний фонди) 
проведено видатків у сумі 5 013,9 млн грн, або 92,3 % до планових показників на 
рік (заплановано 5 434,0 млн грн).

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Основними завданнями дорожнього господарства визначено забезпечення 

функціонування та розвитку мережі доріг загального користування, вулиць і доріг 
комунальної власності, забезпечення належного транспортного сполучення, 
підвищення рівня доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг 
для населення області шляхом реалізації заходів з ремонту та експлуатаційного
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утримання доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

У 2021 році на фінансове забезпечення ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах області спрямовано кошти 
державного дорожнього фонду в обсязі 1317,2 млн грн, з яких освоєно 
1312,3 млн грн, або 99,7 %.

У межах зазначеного фінансового ресурсу завершено заплановані роботи по 
28 проектах з ремонту доріг місцевого значення ремонту та влаштовано 
дорожнього покриття на 75,0 км доріг місцевого значення та 78,0 м п штучних 
споруд. Виконано проєктно-вишукувальних робіт на 6,9 млн грн. На роботи з 
поточного дрібного ремонту та заходи з експлуатаційного утримання у 2021 році 
спрямовано та освоєно 174,2 млн грн коштів державного дорожнього фонду та 
ліквідовано ямковість на площі 95,7 тис м^, відновлено профіль білощебеневого 
покриття на площі 232,8 тис м ,̂ встановлено 647 дорожніх знаків, нанесено 274 км 
дорожньої розмітки.

На фінансове забезпечення ремонту та утримання доріг місцевого значення 
спрямовувались кошти місцевих бюджетів. У 2021 році за підсумками спільної 
роботи з органами місцевого самоврядування укладено угод на 33,6 млн грн.

У 2021 році кошти державного дорожнього фонду в обсязі 148,7 млн грн на 
умовах конкурсного відбору спрямовано на реконструкцію та капітальний ремонт 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Освоєння коштів 
державного дорожнього фонду складає 141,6 млн грн, або 95,3 %. Завершено 33 з 
34 проектів та влаштовано 26,7 км дорожнього покриття.

Транспорт
Транспортна інфраструктура області забезпечує потреби регіону в 

пасажирських та вантажних перевезеннях. У 2021 році в області функціонувало 
437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів, 575 приміських 
маршрутів, які не виходять за межі території району та близько 100 міських 
маршрутів.

Послуги з перевезення пасажирів надавали 100 суб’єктів господарювання 
близько 2 тис автобусів. На автобусних маршрутах загального користування 
області працювало 110 автобусів пристосованих для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, з них 77 у м. Вінниці.

у  2021 році вантажообіг підприємств транспорту становив 25340,9 млн т км, 
або 109,9 % від 2020 року. Вантажообіг залізничного транспорту збільшився на
9,5 %, автомобільного транспорту -  на 20,1 %.

Пасажирообіг у 2021 році становив 3600,1 млн пас. км, або 131,2 % від 
обсягу 2020 року. Проти попереднього року пасажирообіг залізничного 
транспорту збільшився у 1,7 рази, автомобільного транспорту зменшився на 
22,6 %.
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У 2021 році пасажирським транспортом перевезено 94,1 млн пасажирів, що 
на 10,5 % менше ніж у 2020 році. Залізничним транспортом у 2021 році 
відправлено 4,9 млн пасажирів, пасажирообіг становив 2651,8 млн пас. км. 
Електротранспортом в обласному центрі перевезено 40,6 млн пасажирів.

У 2021 році Вінницька область займала 7 місце в Україні по перевезенню 
пасажирів автомобільним транспортом.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Діяльність обласної державної адміністрації спрямована на реалізацію 

завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2027 року.

Основними напрямками діяльності є забезпечення стабільного 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, технічне 
оновлення підприємств, поліпшення їх фінансово-економічного стану.

Станом на кінець 2021 року загальна кількість сонячних електростанцій на 
територій Вінниччини становила 93, встановлена фактична потужність яких -  
283,940 МВт та ЗО малих гідроелектростанції встановленою фактичною 
потужністю 22,611.

Зазначені об’єкти альтернативної енергетики протягом 2021 року 
згенерували 414,336 млн кВт/год електричної енергії.

На території області також працює З 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.

Одним з напрямків роботи згідно з програмою енергоефективності також є 
переведення котелень на альтернативні види палива. У 2021 році в області 
переведено котелень на альтернативні види палива на 2 об’єктах бюджетної сфери 
встановленою потужністю 0,8 МВт та на 2 об’єктах теплокомуненерго 
встановленою потужністю 2,54 МВт.

У 2021 році усіма категоріями споживачів використано 622,83 млн м куб. 
природного газу. Протягом останніх п’яти років обсяг споживання природного 
газу скоротився на 24 %.

У 2021 році обсяг споживання електроенергії (населенням, бюджетними 
організаціями та промисловістю) становить 2 039,088 млн кВт/год. 
(1 990,377 млн кВт/год у 2020 році; 2 055,497 млн кВт/год у 2019 році).

Освоєння коштів, виділених з Державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах (постанова КМУ від 15.09.2021 М1340)
У 2021 році погашено заборгованості різниці в тарифах -  140 105 271,92 грн 

по підприємствах:
КП «Вінницяоблтеплоенерго» -  60 241 397,74 грн;
КП «Вінницяоблводоканал» -  З 240 890,45 грн;
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КП «Вінницяміськтеплоенерго» -  70 154 583,73 грн;
Могилів-Подільське МКП «Теплоенергетик» -  6 468 400 грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 
до Інтернету в сільській місцевості (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 09.06.2021 Мя 622-р)

У 2021 році виділено 21,9 млн грн. Підключено до швидкісного оптичного 
інтернету 553 заклади, з них;

освіти (школи -  81, заклади дошкільної освіти -  55);
культури (будинки культури -  152, бібліотеки -  78, мистецькі школи -  1);
медицини (фапи (первинка) -  146, лікарні -  1);
МВС (пожежні частини -  1, поліцейські ділянки -1);
Мінсоц та адм. послуги (ЦНАПи та віддалені робочі місця працівників 

ЦПАПів -  14), місцеве самоврядування -  23).

Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя
Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки затверджено 

рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 752 (далі 
-  Програма).

На її виконання у 2021 році заплановано реалізацію 38 заходів, на які 
передбачено 110447,7 тис. грн (кошти обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища -  76440,6 тис. грн; 34007,1 тис. грн -  співфінансування з 
місцевих бюджетів). Станом на 31 грудня 2021 року завершено реалізацію 
25 заходів (освоєно 35465,023 тис. грн; 28296,523 тис. грн -  кошти обласного 
фонду; 4168,5 тис. грн -  кошти місцевих бюджетів).

Здійснено реконструкцію:
дюкерного переходу напірного каналізаційного колектору через річку 

Південний Буг від КНС 1-А до ОСКу м. Вінниця, на який освоєно 364,414 тис. грн 
з обласного фонду;

каналізаційного напірного колектору Д=700 мм від КНС 1-А (Староміський 
район) до ОСК по вул. Р. Скалецького в м. Вінниця, освоєно 2614,1 тис. грн (з 
обласного фонду -  2600,0 тис. грн; з місцевих бюджетів -  14,1 тис. грн);

напірного каналізаційного колектору Д-700мм від КНС 1-А (Староміський 
район) до ОСК (від ПК+74 до ПК+80,5) по вул. Р. Скалецького в м. Вінниця на 
який освоєно 1875,3 тис. грн (з обласного фонду -  1800,0 тис. грн та з місцевих 
бюджетів -  75,3 тис. грн).

Розпочато реалізацію природоохоронних заходів, спрямованих на 
поліпшення стану водних об’єктів, а саме:

очистку частину річки Вільшанка на території Турбівської селищної ради, на 
які освоєно 6312,2 тис. грн (з обласного фонду 5346,0 тис. грн та з місцевих 
бюджетів 966,3 тис. грн);
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капітальний ремонт з очистки річки Південний Буг у межах м. Вінниця, на 
який освоєно 29635,7 тис. грн (з обласного фонду -  10000,0 тис. грн та з місцевих 
бюджетів -  19635,7 тис. грн).

З метою попередження забруднення навколишнього природного середовища 
та забезпечення якісного водовідведення стічних вод в області проведено;

будівництво мережі каналізації на території приватного сектору 
квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» у м. Вінниця 
освоєно 4000,0 тис. грн (з обласного фонду -  3000,0 тис. грн, з місцевого бюджету 
-  1000,0 тис. грн);

реконструкцію каналізаційної насосної станції з напірним самопливним 
каналізаційним колектором по вул. Радянській в смт Крижопіль освоєно
654.2 тис. грн (з обласного фонду -  521,0 тис. грн, з місцевого бюджету -
133.2 тис. грн);

будівництво системи каналізації в смт Стрижавка освоєно 13391,2 тис. грн (з 
обласного фонду -  11086, тис. грн, з місцевого бюджету -  2305,2 тис. грн);

реконструкцію каналізаційних очисних споруд по вул. Зарічна, 35, у 
с. Зарванці Вінницького району (освоєно 1256,5 тис. грн; з обласного фонду -
1000.0 тис. грн, з місцевого бюджету -  256,5 тис. грн);

будівництво гідротехнічних споруд захисту від підтоплення земель 
центральної частини смт Тростянець (освоєно 2824,488 тис. грн: з обласного 
фонду -  2445,188 тис. грн, з місцевого бюджету -  379,3 тис. грн).

З метою впровадження системи збору, сортування твердих побутових 
відходів, що утворюються в громадах для придбання сміттєзбиральної техніки 
(сміттєвози), освоєно 22568,73 тис. грн, з них кошти обласного фонду -  
18667,93 тис. грн та кошти місцевих бюджетів -  3900,8 тис. грн.

Придбано сміттєвози для громад області, зокрема: міст: Шаргород, Хмільник, 
Тульчин, Могилів-Подільський, Липовець, Калинівка, Гайсин; смт: Тиврів, 
Сутиски, Оратів, Муровані Курилівці, Копайгород; с. Студена. Іллінецькою 
територіальною громадою придбано термічний утилізатор для спалювання 
муніципальних відходів, що не підлягають переробці на території 
сміттєсортувального комплексу КП «Добробут» освоєння коштів становило
3770.0 тис. грн, з них кошти обласного фонду -  3145,0 тис. грн, кошти місцевого 
бюджету -  555,0 тис. грн. Брацлавською громадою придбано 74 контейнери для 
організації системи роздільного збирання та сортування відходів, на що 
спрямовано 680,78 тис. грн, з них кошти обласного фонду -  578,68 тис. грн, кошти 
місцевого бюджету -  102,1 тис. грн).

З метою збереження ландшафтної природної цінності проведено санітарну 
обрізку крони дерев та видалення аварійних дерев на території парку пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. акад. Ющенка» та 
проведено відтворення корінних комплексів на території санаторію, що на 
вул. Нагірна, на що спрямовано у звітному періоді 1291,99 тис. грн коштів 
обласного фонду.
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Для проведення еколого-просвітницької і науково-дослідницької роботи 
серед вчителів, учнів, студентів, населення територіальних громад області 
здійснено закупівлю обладнання для навчально-наукової лабораторії 
«Екологічного моніторингу», а для «Подільського зоопарку», який є 
природоохоронною культурно-освітньою установою місцевого значення, 
придбано обладнання для ветеринарного кабінету. З обласного фонду на ці заходи 
спрямовано 564,9 тис. грн.

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області з метою зміцнення 
матеріально-технічної бази відділу державного екологічного нагляду (контролю) 
природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу придбано автомобіль. 
Також придбано автомобіль для «Подільського зоопарку». Для реалізації таких 
заходів спрямовано 1805,8 тис. грн коштів обласного фонду.

Державною екологічною академією завершено дослідження стану місць 
збepiгaн^^я отрутохімікатів на території Джуринського отрутомогильника, 
освоєння коштів становило 98,8 тис. грн, на розробку проекту державного 
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря спрямовано 220,0 тис. грн 
коштів обласного фонду.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» та розпорядження Голови обласної державної 
адміністрації від 16.03.2018 № 201 «Про затвердження переліку адміністративних 
послуг, які надаються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами» у 
II півріччі 2021 року розглянуто 644 заяви на отримання адміністративних послу, 
зокрема, документів дозвільного характеру, за результатами розгляду поданих 
документів дозвільним органом надано 634 адміністративних послуги, також 
документів дозвільного характеру. 71 комплект документів повернуто заявникам 
на доопрацювання.

Кількість позитивних висновків з оцінки впливу на довкілля, виданих 
обласною владою -  13. Кількість документів обласного рівня, що пройшли 
стратегічну екологічну оцінку -  29.

Системний підхід до вирішення питань у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами (далі -  ТПВ) залишається одним із найважливіших 
пріоритетів стратегічного розвитку області, оскільки вирішення зазначеного 
питання є запорукою забезпечення екологічної безпеки навколишнього 
природного середовища.

В області сформовано чітке бачення організаційних заходів у цій сфері, які 
передбачають впровадження цілісної системи поводження з ТПВ, із 
запровадженням повного циклу переробки.

Пріоритетними етапами впровадження такої системи залишаються заходи 
щодо налагодження роздільного збору ТПВ, зокрема за місцем їх утворення.
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Наприкінці 2021 року перевезено та захоронено на полігонах області 
1,49 млн ТПВ, обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно 
цінних компонентів складають 29,069 тис. м^.

Система роздільного збору ТПВ дозволяє найбільш якісно вилучати 
вторинну сировину з потоку ТПВ. Це зменшує кількість відходів, які підлягають 
захороненню, сприяє розв’язанню екологічних, соціальних проблем та 
ресурсозбереженню, підвищує рентабельність сфери поводження із ТПВ.

Впровадження роздільного збору ТПВ в області має досить позитивну 
тенденцію. Якщо на кінець 2017 року роздільний збір організовано у 37 населених 
пунктах, на кінець 2018 року -  у 74, на кінець 2019 року -  у 95, на кінець 
2020 року -  у 112, то наприкінці 2021 року вже у 146 із 1504 населених пунктах 
запроваджено такий збір. Проводиться відбір скла, полімерів, заліза та паперу. В 
інших районах проводяться підготовчі роботи щодо його організації.

Крім того, в області функціонують сміттєсортувальні лінії на: Вінницькому 
міському полігоні побутових відходів; полігоні смт Мурованих Курилівців. 
Завершено будівництво сміттєсортувальних комплексів у містах Іллінці, 
Калинівка, Козятин, Бар, що наразі працюють у тестових режимах.

Важливим акцентом у такому напрямку визначено міжмуніципальну 
співпрацю громад та розробку спільної логістичної схеми. Робота цих ліній 
(комплексів) спрямована не лише для потреб окремо взятої територіальної 
громади (міста чи селища), а й для потреб всього району і навіть сусідніх 
територіальних громад, пов’язаних між собою логістичною схемою.

Одним із найважливіших у сфері поводження з ТПВ залишається питання з 
розроблення схем санітарної очистки. Питання стосовно розробки, погодження та 
затвердження в установленому порядку схем санітарного очищення населених 
пунктів опрацьовують із врахуванням потреб новостворених територіальних 
громад, вишукують шляхи фінансування виконання таких робіт.

На виконання вимог «Національної стратегії управління відходами в Україні 
до 2030 року» та з метою досягнення національних цілей управління відходами на 
території області розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами. 
Проведено роботу зі збору вихідних даних за останні 10 років по всіх видах 
відходів. Документ містить як порівняльний аналіз розподілу області на кластери 
(зони оптимального охоплення), так і пропонує альтернативи щодо 
технологічного забезпечення системи управління відходами області.

Водночас з метою підвищення рівня свідомості та культури населення щодо 
сучасного та безпечного поводження з відходами в області постійно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота.

Екологічна безпека навколишнього середовища
В області нараховується 433 об’єкти природно-заповідного фонду 

(43 загальнодержавного значення, зокрема 1 національний природний парк та 390 
-  місцевого значення, з них 4 регіональних ландшафтних парки), загальною 
площею 60197,3 га, що складає 2,27 % від площі області.

24



Досить низький, якщо порівняти з іншими областями України, відсоток 
площі заповідного фонду зумовлений високим ступенем сільськогосподарської 
освоєної території області (76,0 % від загальної площі).

Протягом II півріччя 2021 року оголошено один об’єкт природно-заповідного 
фонду -  геологічну пам’ятку природи місцевого значення «Липовецька 
астроблема» площею 20,3 га.

Погоджено дозвільну документацію щодо розширення меж території 
Національного парку «Кармелюкове Поділля» на 112,4 га в межах Гайсинського 
району Вінницької області відповідно до Указу Президента України від
23.03.2021 Хоі 11/2021.

Розроблено документацію (проект) для парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення Центральний міський парк 
ім. М. Д. Леонтовича у м. Вінниця.

В області розроблено схему екологічної мережі, до якої включено З 
національних природних ядра та 38 регіональних центрів біорізноманіття. 
Положення щодо схем формування екомережі інтегровано до програм 
економічного та соціального розвитку територіальних громад області,

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Організація роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення
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».

Кількість посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської 
ради територіальної громади, робочі місця яких підключено до Програмного 
комплексу складає 371 особи.

Державні адресні допомоги
Видатки на виплату державних адресних допомог Вінницької області у II 

півріччі 2021 року склали 1 млрд 141,9 млн грн.
Кількість отримувачів державних адресних допомог, яким здійснено 

виплати, становить понад 97 тис. осіб.

«Пакунок малюка»
За II півріччя 2021 року кількість виданих пакунків малюка -  725 шт.
Кількість осіб яким виплачено грошову компенсацію вартості «пакунок 

малюка» -  5082 отримувача на суму 31,3 млн грн.

Соціальні стипендії
Протягом II півріччя 2021 року соціальну стипендію 9453 студентам 

(курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти виплачено на суму
16,7 млн грн.
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Житлові субсидії та виплата пільг на оплату житлово-комунальних
послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі
За II півріччя 2021 року кількість домогосподарств, яким призначено 

субсидію становить 159,7 тис (26,3 % від загальної кількості домогосподарств 
607807). Сума нарахованих та виплачених житлових субсидій у II півріччі 
2021 року становить 609,1 млн грн.

Кількість домогосподарств, яким автоматично перепризначенню житлових 
субсидій на опалювальний період 2021-2022 років становить 104,9 тис. 
домогосподарствам.

У звітному періоді здійснено 183,6 тис. виплат особам, які мають право на 
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і 
скрапленого газу в грошовій готівковій формі на загальну суму 145,1 млн грн.

За II півріччя 2021 року здійснено 267,8 тис. виплат особам, які мають право 
на пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі на 
загальну суму 94, 8 млн грн.

Фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян на 
міжміських внутрішньо обласних маршрутах загального користування

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
(учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з багатодітних 
сімей) на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування 
здійснюються відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету 
для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального 
користування у Вінницькій області, затвердженого рішенням 42 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від 21.02.2020 № 927 (зі змінами).

Згідно з рішенням З сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 
24.12. 2020 № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» здійснення компенсаційних 
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських 
внутрішньообласних маршрутах загального користування у 2021 році 
профінансовано на суму З 629 827,67 грн.

Соціальний захист осіб з інвалідністю
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 

«Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів» через органи 
соціального захисту населення у II півріччі 2021 року надано реабілітаційні 
послуги 543 особам, у тому числі ВПО -  4 (ДРУ ЦКР «Промінь»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 
особам з інвалідністю передано у власність протягом II півріччя 2021 року 14 
гуманітарних автомобілів та 10 автомобілів отриманих за кошти державного 
бюджету, які перебували у користуванні зазначених осіб більше 10-ти років.

Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено протягом у 
власність 10 автомобілів, отриманих за кошти державного бюджету та 4 
гуманітарних автомобіля.
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Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на 
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне 
обслуговування» особам з інвалідністю, які мають право на компенсаційні 
виплати, із субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам профінансовано у 
II півріччі 2021 року -  575366,15 грн.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб
Протягом II півріччя 2021 року здійснено 25,2 тис. виплат щомісячної 

грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у тому числі, на оплату 
житлово-комунальних послуг на загальну суму 17,9 млн грн.

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

Відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04.12.2018 № 705, з обласного бюджету II півріччі 2021 року 
надано одноразову матеріальну допомогу 7 сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС на загальну суму 420 тис. грн та З особам, які отримали поранення 
(травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в 
східних областях України, на загальну суму 60 тис. грн.

Виплату з обласного бюджету членам сімей захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітеті територіальну цілісність України 
отримали 451 особа на загальну суму 1 023,8 тис. грн.

Компенсацію з обласного бюджету за навчання учасників бойових дій та їх 
дітей отримали 418 осіб на загальну суму 6 1656 тис. грн.

Виплату з обласного бюджету дітям загиблих до Дня святого Миколая 
отримали 116 дітей на загальну суму 348 тис. грн.

Водночас у рамках виконання заходів вищезазначеної програми надано 
матеріальну допомогу для здійснення почесної церемонії поховання 24 загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС на суму 1 362 тис. грн.

Департаментом соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації у II півріччі 2021 року організовано безкоштовне відвідування 
учасників АТО/ООС та членів їх сімей кінотеатру «Смарт Сінема» (60 осіб); 
театру та концертів (966 осіб); лазертагу (35 осіб); роликової арени (90 осіб); 
лялькового театру (118 осіб); пікніків для дружин УБД (ЗО осіб); мотузкового 
парку (ЗО осіб) та Садиба святого Миколая (65 осіб).

Проведено захід «Сімейне дозвілля у Карпатах», у якому взяли участь 120 
осіб з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та 
членів їх сімей на загальну суму 999,6 тис. грн.



Покращення ефективності системи соціального забезпечення, 
обслуговування та надання соціальних послуг населенню

На виконання Комплексної цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 № 750 у II півріччі 2021 року проведено 
заходи;

Конференцію для кращих працівників соціальної сфери «Діяльність закладів 
соціальної сфери відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». 
Досягнення та виклики сьогодення»;

Спортивні змагання за участю дітей та молоді з ментальними порушеннями 
«Спеціальна олімпіада»;

Реалізацію програми «Активне довголіття» шляхом проведення
інтеграційних заходів для людей старшого віку та молоді «Єднання поколінь»;

Інклюзивно корекційно-розвитковий табір для дітей з інвалідністю внаслідок 
порушень у розумовому розвитку.

у  2021 році в інтернатних закладах фактично проживало 1 591 особа, що 
становило 86,94 % наповненості та надавалися соціальні послуги стаціонарного 
догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули 
такої здатності.

В області діяло 41 центр надання соціальних послуг, при яких функціонувало 
17 відділень надання соціальних послуг в умовах цілодобового
перебування/проживання (стаціонарний догляд).

Також 17 територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), у складі яких створено 8 стаціонарних відділень постійного 
перебування/проживання (стаціонарний догляд).

У З територіальних громадах області (Краснопільська сільська, Кунківська 
сільська, Копайгородська селищна), в яких не створено комунальних надавачів 
соціальних послуг, укладено договір з сусідніми територіальними громадами для 
надання соціальних послуг шляхом надання субвенції на вищезазначені цілі.

В Яришівській сільській територіальній громаді до виконавчого комітету 
введено посаду соціальний робітник, які надають соціальні послуги догляд вдома.

В області соціальну послугу догляду вдома в 2021 році отримували 
13 732 особи.

Соціальною послугою тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх 
замінюють на базі Вінницького обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації «Обрій», у 2021 році скористалось 45 родин Вінницької області.

Також, центром «Обрій» проведено апробацію проекту Державного 
стандарту соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю. 
Адміністрацією центру проведено 2 методичні дні для вивчення співробітниками 
центру проекту Державного стандарту соціальної послуги денного догляду дітей з 
інвалідністю. Надання послуги центр забезпечив у межах бюджетних асигнувань 
центру на 2021 рік.
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Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій громадян

У II півріччі 2021 року житло придбали 2 особи з інвалідністю внаслідок 
війни II групи на суму З 201 975 грн та 2 учасника бойових дій з числа внутрішньо 
переміщених осіб на суму 2 654 319 грн (постанова 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» (ОІВВ І-ІІ групи з числа АТО/ООС та ЧСЗ); постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 Ш 280 «Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України» (УБД ВПО).

Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та 
протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

У звітному періоді в області завершено реалізацію Обласної комплексної 
програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми 
на період до 2021 року (затвердженої рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 20.12.2016 № 226).

На фінансування програми у звітному періоді з обласного бюджету виділено 
894 696 грн. Серед заходів, які включала програма слід виділити:

III форум татусів (для батьків багатодітних сімей, в яких діти виховуються 
лише батьком);

Рекламна кампанія щодо утвердження сімейних цінностей;
Проведення інформаційної кампанії до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми, яка включала організацію роботи інформаційно- 
консультативних пунктів з питань протидії торгівлі людьми в населених пунктах 
області «Були в рабстві? Звернись! Отримай допомогу!» та проведення з 26 липня 
по 06 серпня 2021 року виставки арт-інсталяції «Невидимі»;

Надання консультаційних послуг для посадових осіб територіальних громад 
Вінницької області з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, у тому числі гендерно-орієнтованого бюджетування в липні-жовтні 
2021 року;

Проведення інформаційно-просвітницьких кампанії «16 днів проти 
насильства», «Не мовчи!», «Торгівля людьми -  злочин» у листопаді -  грудні 
2021 року з використанням поліграфічної продукції;

Організація та проведення акції до новорічних та різдвяних свят
Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей 
військовослужбовців, що загинули під час виконання службових обов’язків, дітей 
із малозабезпечених і багатодітних сімей та інших вразливих категорій.
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Дитяче оздоровлення
Відповідно до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки, 
затвердженої рішенням 41 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від
17.12.2019 № 890, у II півріччі 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету, 
відпочинком забезпечено 850 дітей пільгових категорій з районів та міст 
обласного значення на загальну суму 6 365100 грн.

Водночас в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) 
оздоровлено 393 дитини з числа пільгових категорій, у Міжнародному дитячому 
центрі «Артек» (м. Київ) -  413 дітей пільгових категорій, у дитячих центрах, 
розташованих у гірській місцевості (Львівська обл.) -  228 дітей.

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української 
молоді, формування патріота і громадянина

За звітний період на виконання Обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 № 31 проведено традиційні 
Обласний фестиваль здорового способу життя «Будь молодим — живи активно!», 
Обласний молодіжний форум «Вінниччина молодіжна -  ініціюй та дій» до Дня 
молоді, забезпечено роботу молодіжних консультативно-дорадчих органів -  
Студентської Ради Вінниччини та Молодіжного Конгресу Вінниччини. 
Проведено 6 кущових тренінгів «Прокачена молодіжна рада -  розвинена громада» 
для 180 осіб у 6 районах області. До участі долучилися не лише молодіжні лідери 
та члени молодіжних рад громад, а й представники органів місцевого 
самоврядування, відповідальні за напрямок молодіжної політики. Завдяки такому 
формату працівники рад змогли подивитися на молодіжну політику під іншим 
кутом та краще зрозуміти потреби та запити своєї цільової аудиторії, а молоді 
люди змогли познайомитися з роботою органів місцевого самоврядування та 
налагодити співпрацю з ними.

Задля підвищення рівня професіоналізації сфери молодіжної політики, 
протягом II півріччя 2021 року проведено два тренінги за програмою 
«Молодіжний працівник», за результатами яких рівень компетентності підвищили 
58 фахівців, які працюють з молоддю в громадах.

На виконання Обласної цільової соціальної програми підтримки 
молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від
29.10.2020 № 989 уперше на Вінниччині за підтримки обласної державної 
адміністрації організовано обласний турнір з кіберспорту. Змагання з дисципліни 
CS:GO проходили з 25 вересня по 10 жовтня 2021 року. Фінальна частина турніру 
«Відкритий Кубок Вінниччини» проведена у Вінницькому обласному 
молодіжному центрі «Квадрат» 9-10 жовтня.

На виконання Обласної цільової соціальної програми національно- 
патріотичного виховання на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 № 29 організовано



проведення першого Обласного форуму національно-патріотичного виховання. 
Програма передбачала ознайомлення учасників та учасниць з різними аспектами 
патріотичного виховання; проходження смуги перешкод, гра у пейнтбол, основи 
надання першої домедичної допомоги у польових умовах; молоді люди 
познайомилися з історичними місцями Вінницької області, відвідавши музей 
Герої АТО у Гайсині, Палац Потоцьких у Тульчині, Вороновицький музей історії 
авіації та космонавтики України, попрацювали на стратегічній сесії, де 
обговорювали питання щодо сучасного змісту поняття «патріотизм», долучилися 
до урочистостей, присвячених Дню захисників і захисниць України, покращили 
свою туристичну (гірсько-штурмову) підготовку, позмагавшись на скаледромі.

Уперше в 2021 році традиційний для області військово-патріотичний вишкіл 
«Щит і меч» набув статусу Всеукраїнського, отримавши підтримку Міністерства 
молоді та спорту України. Для фінансування вишколу з державного бюджету 
виділено 160,0 тис. грн, що дало можливість взяти участь у заходів 112 учасникам 
та учасницям з 14 областей України.

З метою сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства у 
2021 році на виконання обласних цільових соціальних програм «Молодь 
Вінниччини» та національно-патріотичного виховання фінансову підтримку 
отримали 7 громадських організацій для реалізації 10 проектів та заходів, на 
фінансування яких виділено 565, 4 тис. грн.

Розроблено методичні матеріали «Порадник зі створення молодіжних 
центрів/просторів» та Стратегію розвитку ВОМЦ «Квадрат» до 2024 року. 
Документ закріплює візію, місію, мету, принципи та цінності «Квадрату», а також 
стратегічні кроки, що дозволять розвинути та покращити молодіжну 
інфраструктуру в області.

ОСВІТА
Освітні послуги
у  II півріччі 2021 року освітніми послугами у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти охоплено понад 214 тис, дітей, що на 1 % менше ніж у
2020 році (216,2 тис. дітей),

У закладах дошкільної освіти області утворено 510 додаткових місць у 
населених пунктах, де спостерігались черги до закладів дошкільної освіти.

Станом на грудень 2021 року інклюзивне навчання отримували 1151 дитина 
у закладах загальної середньої освіти (на 217 дітей більше, ніж минулого 
навчального року), 330 дітей у закладах дошкільної освіти (на 59 дітей більше).

12 тис. осіб здобувало освіту у 28 закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти, що на 5 % більше ніж у 2020 році (11,4 тис. учнів).

49,4 тис. осіб здобувало освіту в 25 закладах фахової передвищої освіти та 13 
закладах вищої освіти, що на 6 % менше ніж у 2020 році (46,4 тис. студентів).

Бюджет 2021 року став бюджетом випробування для реалізації всіх цілей та 
завдань закладів та установ галузі освіти області. Адже, станом на 01 липня
2021 року залишалась не забезпеченою потреба по заробітній платі по закладам 
професійно-технічної освіти м. Вінниці, які в рамках пілотного проекту передано
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на фінансування до обласного бюджету у 2021 році (незабезпечена потреба 
складала 29,4 млн грн).

Але незважаючи не це, впродовж З та 4 кварталу 2021 року за рахунок 
суттєвої оптимізації поточних витрат, проведено внесення змін до кошторисних 
призначень та без залучення додаткових коштів забезпечено повноцінну виплату 
заробітної плати у закладах галузі освіти та забезпечено збільшення кошторисних 
призначень на оплату комунальних послуг на 4,1 млн грн.

Попри усі складнощі у 2021 році проведено оновлення та модернізацію 
матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок залишку освітньої субвенції 
2020 року. А саме:

встановлено систему пожежної сигналізації та пожежного спостереження у З 
закладах освіти (Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Вінницької обласної ради, Комунальний заклад «Іванівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, Вінницький НРЦ «Гніздечко» Вінницької обласної 
Ради);

встановлено водонапірну вежу у Комунальному закладі «Іванівська 
спеціальна школа» Вінницької обласної Ради;

продовжено роботи по облаштуванню їдальні та харчоблоку Комунального 
закладу «Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради»;

проведено ремонт медичного блоку Комунального закладу «Подільський 
науково-технічний ліцей для обдарованої молоді»;

проведено влаштування внутрішніх туалетів та пандусу у Дашівському 
навчально-реабілітаційному центру Іллінецького району Вінницької обласної 
Ради;

проведено утеплення гуртожитку Вінницького транспортного фахового 
коледжу;

капітальний ремонт покрівлі Іллінецького аграрного фахового коледжу;
капітальний ремонт туалетів у Вінницькому фаховому коледжі мистецтва 

ім. М. Д. Леонтовича.

Забезпечення ефективного використання коштів субвенцій в освіті
У другому півріччі 2021 року забезпечено ефективне використання коштів 

субвенцій з державного бюджету для Вінницької області у сфері освіти.
Продовження реформи школи
13,5 тис. педагогічних працівників області підвищили кваліфікацію за 

новими вимогами. Вперше курси пройшли педагоги 5-11 класів. Це стало одним 
з напрямів використання субвенції на «Нову українську школу». Загалом 
використано 63,7 млн грн (96 %) державних коштів.

У рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 
2021 році виконано 36 проектів: 5 -  встановлення та модернізацію пожежної 
системи; 169 -  ремонт та модернізація харчоблоків та їдалень; 11 -  придбання 
нового обладнання для кабінетів, фізики, математики, географії, української мови,
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біології та створення STEM-лабораторій; 4 -  капітальний ремонт покрівель та 
приміщень шкіл. Використано 37,8 млн грн державної субвенції (96%).

У 2021 році, з метою проведення безперервного навчання у школах в умовах 
карантинних обмежень, впроваджено проект «Ноутбук кожному вчителю». За 
кошти з державного бюджету (32,5 млн грн (82 % субвенції) та співфінансування 
громад (6,15 млн грн) придбано 2 327 ноутбуків.

У 2021 році вперше здійснено централізовану купівлю 16 спеціальних 
автобусів, пристосованих для перевезення осіб, що пересуваються на кріслах 
колісних. Для цього залучено кошти держави (20,9 млн грн (99 % передбачених 
коштів) за співфінансування громад.

Для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та їх 
відповідність вимогам ринку праці у 2021 році створено З та дооснащено 1 з 24 
навчально-практичних центрів. Для цього використано 3,7 млн грн (кошти 
державного бюджету -  2,4 млн грн, кошти спеціальних фондів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти -  1 млн грн, кошти інвесторів -  
0,2 млн грн).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Галузь в умовах карантину
Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 

Вінницької області на 2021 рік, у II півріччі 2021 року в умовах карантинних 
обмежень проведено 144 обласні спортивні заходи з різних видів спорту, що на 
41 % більше в порівнянні з 2020 роком, та 85 фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів серед різних категорій населення.

У II півріччі 2021 року спортсмени області взяли участь в 227 всеукраїнських 
та 66 міжнародних змаганнях.

Забезпечено підготовку спортсменів з інвалідністю Вінниччини для участі у 
міжнародних змаганнях. На XVI літніх Паралімпійських іграх -  2020, які 
проходили у м. Токіо, Японія з 24 серпня по 5 вересня 2021 року, Мар’яна Шевчук 
стала чемпіонкою з пауерліфтингу, а Олексій Денисюк -  бронзовим призером зі 
стрільби кульової.

За цей же період підготовлено 3 1 майстра спорту України, 1 - майстра спорту 
України міжнародного класу та 1 заслуженого майстра спорту України.

За рахунок коштів обласного бюджету забезпечено стале функціонування 12 
обласних комунальних закладів у галузі спорту та проведення обласних 
чемпіонатів, навчально-тренувальних зборів та інших заходів, пов’язаних з 
діяльністю галузі. Так, у II півріччі 2021 профінансовано видатки на загальну суму
66,7 млн грн та забезпечено 100% виплату заробітної плати.

КУЛЬТУРА
За рахунок коштів обласного бюджету забезпечено стале функціонування 

9 обласних комунальних закладів у галузі культури. Так, у II півріччі 2021року 
профінансовано видатки на загальну суму 84,9 млн грн та забезпечено 100 % 
виплату заробітної плати.
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Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 склала 1,4 млн грн. 
Виконання бюджету у галузі культури складає 100 %.

У 2021 році завершено будівельні роботи з реконструкції елементів 
благоустрою території пам’ятки містобудування та архітектури державного 
значення «Палац» 1757 року в м. Тульчині, на що використано 13, 5 млн грн з 
Державного фонду регіонального розвитку та 1,5 млн грн -  з обласного бюджету.

У рамках програми «Велика реставрація» проведено:
часткові ремонтні роботи Вінницького обласного українського музично- 

драматичного театру ім. М. Садовського. На що використано 1,8 млн грн 
державних коштів.

реставраційні роботи головного корпусу пам’ятки містобудування та 
архітектури державного значення «Палац» 1757 року в м. Тульчині. Використано 
08 млн грн державних коштів (68 % профінансованих коштів).

У рамках реалізації національного проекту «Дія. Цифрова освіта» 150 
сільських бібліотек отримали 300 комп’ютерів з можливістю підключення до 
мережі Інтернет.

з  метою заохочення до творчого пошуку та підтримки кращих діячів 
культури і мистецтв Вінниччини виплачено персональні і творчі стипендії 
обласної державної адміністрації та обласної Ради 17 митцям, 18 письменникам 
та 5 студентам вищих мистецьких закладів освіти. У 2021 році збільшено розміри 
всеукраїнських премій ім. С. Руданського та М. Коцюбинського на суму
40,0 тис. грн.

У рамках відзначення 30-ї річниці незалежності України в області 
презентовано плеяду культурно-мистецьких заходів «Ти у мене єдина», в яких 
взяли участь майже 2 тис. творчих колективів, 120 окремих виконавців, понад 500 
майстрів народного мистецтва. Під час заходів 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).

У 2021 році за підтримки Українського Культурного Фонду реалізували свої 
проекти та внесли інвестиції у розвиток культури Вінницької області в сумі 
8 млн 412,0 тис. грн такі громадські організації: «Інститут культурної політики» 
(міжнародні фестивалі «OPERAFEST TULCHYN», «VINNITSIA JAZZFEST», 
проект «Академія культурного лідера»; 6,8 млн грн), «Барський міський художній 
аматорський театр» (проект «Відродження традицій Барської кераміки v.2.0»; 
0,6 млн грн), «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна» (Всеукраїнський 
фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь»; 0,9 млн грн).

Крім того, заклади змогли залучити грантові кошти. Зокрема, Вінницький 
обласний краєзнавчий музей виграв грант в обсязі 27 тис. у. о. на реставрацію 
меморіальних предметів родини Миколи Леонтовича: піаніно і килим
XIX століття, та Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека отримала 
грант в обсязі 8,5 тис. у. о. на проекти «Інформаційна безпека та кібербезпека», 
«Доступність інформації в закладах культури для людей з інвалідністю».
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Фінансування галузі охорони здоров’я
Консолідований бюджет (кошти місцевих бюджетів та інші субвенції, без 

врахування коштів НСЗУ) галузі охорони здоров’я Вінницької області у 
2021 році склав 1295,7млн грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 
-  385,6 млн грн, медикаменти -  101,4 млн грн, харчування -  7,3 млн грн, 
енергоносії -  321,7 млн грн, капітальні видатки ~ 347,1 млн грн.

В область залучено 4,1 млрд грн коштів Національної служби здоров’я 
України шляхом підписання угод на пакети медичних послуг.

Робота галузі охорони здоров’я в II півріччі 2021 році була спрямована
на:

1. Подолання наслідків пандемії та боротьбу з C0VID-19. Розгорнуто 
3110 ліжок у 24 опорних лікарнях, з них 3035 -  забезпечено подачею кисню 
(97,5 %).

За кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму 16,7 млн грн 
придбано: 5 кріоємностей для 4 лікувальних закладів, загальною потужністю
20,2 тонн, 6 кисневих станцій (концентраторів кисню високої потужності) для 
6 лікувальних закладів;

2. Розбудову Обласного клінічного центру інфекційних хвороб на 
220 ліжок. Протягом 2021 року на розбудову Центру витрачено 23,4 млн грн, з 
них на обладнання -  16,7 млн грн, ремонтні роботи -  6,7 млн грн;

3. Оптимізацію мережі області. Створено обласний 
фтизіопульмонологічний центр, реорганізовано 4 протитуберкульозних санаторії. 
Оптимізовано мережу психіатричних закладів області з реорганізацією обласної 
психіатричної лікарні № 2 з об’єднанням з обласною психоневрологічною 
лікарнею ім. акад. Ющенка. Орієнтовна економія коштів -  2,5 млн грн;

4. Створення Центру трансплантології в рамках пілотного проекту на базі 
КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради» та закладів охорони здоров’я області.

Залучено коштів державного бюджету -  2,0 млн грн.
11 грудня 2021 року на базі Вінницької обласної клінічної лікарні 

ім. М. І. Пирогова відбулася перша трансплантація нирки від родинного донора. 
Загалом проведено 2 успішних пересадки органів та 2 випадки 
транспланткоординації з іншими регіонами.

Покращення матеріально-технічної бази Подільського регіонального 
центру онкології:

1. Завершено реконструкцію хіміотерапевтичного відділення КНП 
«Подільського регіонального центру онкології». Для амбулаторного лікування 
додатково розгорнуто 40 ліжок-крісел. Стаціонарне хіміотерапевтичне відділення 
налічує 60 ліжок.
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Загалом на реконструкцію хіміотерапевтичного відділення виділено
25,5 млн грн (кошти ДФРР -  17,8 млн грн, кошти обласного бюджету -
3,6 млн грн, власні кошти закладу -  3,6 млн грн).

2. Придбано та встановлено медичний лінійний прискорювач з 
комплектуючими для дистанційного гама-терапевтичного апарату -  49,7 млн грн 
(29,6 млн грн -  кошти обласного бюджету, 20,1 млн грн -  державний бюджет). На 
даний час проводиться навчання персоналу та оформлення дозвільної 
документації.

3. Проведено реконструкцію частини радіологічного відділення 
Подільського регіонального центру онкології на загальну суму 3,7 млн грн.

Протягом 2021 року закуплено 12 сучасних спеціалізованих автомобілів 
швидкої медичної допомоги класу С для КНП «ТМО «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на загальну суму
31,2 млн грн.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за
II півріччя 2021 року складає 77 007,1 тис. грн.

Результати реалізації:
Утримання закладів охорони здоров’я -  52 767,9 тис. грн (заробітна плата та 

інші поточні видатки);
За рахунок коштів субвенції спрямованих на забезпечення централізованої 

подачі кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
C0VID-19, спрямовано кошти на придбання кріогенних газифікаторів для 5 
закладів на загальну суму 8569,5 тис. грн та 4 потужних кисневих станції на 
загальну суму 8169,75 тис. грн. Усе обладнання змонтовано та введено в 
експлуатацію.

Протягом 2021 року для закладів охорони здоров’я з державного бюджету 
виділено 7500,0 тис. грн для придбання стаціонарних рентген апаратів.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Реалізація права дитини на сімейне оточення
У сфері захисту прав дітей у II півріччі 2021 року основна увага діяльності 

служб у справах дітей області була зосереджена на реалізацію права дитини на 
сімейне оточення, профілактику соціального сирітства, підвищення рівня 
компетентності і професійності працівників служб у справах дітей територіальних 
громад.

Станом на 01.01.2022 в області на обліку служб у справах дітей перебувало 
2263 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування в сімейні 
форми виховання влаштовано 2132 дітей цієї категорії, що складало 94,2 % 
від загальної кількості статусних дітей.

В області функціонувало 65 дитячих будинків сімейного типу та 120 
прийомних сімей, до яких влаштовано та перебувало на вихованні 643 дитини-
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сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
Створено 2 прийомні сім’ї та З дитячих будинки сімейного типу.

Статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 
набуло 154 дитини.

Профілактики соціального сирітства
Продовжувалась робота щодо профілактики соціального сирітства, 

контролювались питання, пов’язані з DI реформою (деінституалізації).
За II півріччя 2021 року на обліку служб у справах дітей перебувало 577 таких 

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з якими проводилась 
планова системна робота.

Знято з обліку 210 дітей у зв’язку із усуненням умов та обставин, що стали 
підставою для взяття дітей на відповідний облік.

Відповідна профілактична робота проводилась із категорією дітей, які 
перебувають на профілактичному обліку в поліцейському підрозділі ювенальної 
превенції, і про яких отримують інформацію служби у справах дітей. За 11 півріччя 
2021 року таку роботу проведено з 53 дітьми.

На особливому контролі перебуває робота із дітьми, щодо яких існує загроза 
жорстокого поводження або з якими жорстоко поводяться, протягом звітного 
періоду 38 дітей взято на облік служб у справах дітей з підстави жорстокого 
поводження з ними. Загалом 64 дитини перебували на відповідному обліку.

З метою профілактики правопорушень здійснювались відповідні рейди «Діти 
вулиці», «Вокзал», «Неблагополучна сім’я» тощо.

Загалом упродовж звітного періоду організовано та проведено за участю 
представників, дотичних до охорони дитинства структур 1069 профілактичних 
рейдів, обстежено 1716 сімей, попереджено 846 батьків, ініційовано притягнення 
до відповідальності 100 батьків.

ПОВНОВАЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ОБОРОННОЇ РОБОТИ
У звітному періоді діяльність місцевих органів державної виконавчої влади 

області була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань 
оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян, виконання відповідних завдань Президента та Уряду України.

З цією метою в області здійснено:
удосконалення системи територіальної оборони;
підготовку території держави до оборони;
сприяння відбору громадян для проходження військової служби за 

контрактом;
забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;
забезпечення взаємодії та співпраці з правоохоронними органами.
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Заходи з удосконалення системи територіальної оборони області
На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального 

штабу -  Головнокомандувача Збройних Сил України у II півріччі 2021 року на 
території області здійснено комплекс заходів щодо підготовки до територіальної 
оборони в особливий період, зокрема забезпечення усім необхідним підрозділів 
окремої бригади територіальної оборони.

У рамках підготовки та удосконалення системи територіальної оборони 
області організовано проведення низки занять, навчань, тренувань з особовим 
складом окремої бригади територіальної оборони та персоналом штабів зони і 
районів територіальної оборони, вершиною підготовки яких стала участь у 
бригадному тактичному навчанні з практичним призовом близько 1000 осіб 
резервістів та у загальнодержавному стратегічному командно-штабному навчанні 
«Об’єднані зусилля-2021».

У ході навчань, які проводились у період 22-30 вересня 2021 року, 
досліджено питання функціонування системи управління територіальною 
обороною у відповідності до вимог Закону України «Про основи національного 
спротиву».

Розуміючи надзвичайну роль Сил територіальної оборони у захисті рідного 
краю, обласна державна адміністрація доклала максимум зусиль для якісного 
забезпечення проведення цих навчань. Зокрема, організовано доставку з інших 
регіонів України необхідних матеріально-технічних засобів, налагоджено 
перевезення військовослужбовців та резервістів до місць проведення занять, за 
кошти обласного бюджету закуплено майна та військового спорядження на 
загальну суму 426 тис. грн.

Об’єктивним критерієм оцінки зусиль обласної державної адміністрації у 
галузі оборонної роботи може слугувати всеукраїнський конкурс на кращий 
стрілецький взвод територіальної оборони, на якому наша бригада на полігоні у 
місті Рівному виборола почесне перше місце в Україні.

Ще одним напрямом реалізації положень Закону України «Про основи 
національного спротиву» стало інтенсивне розгортання підрозділів окремої 
бригади територіальної оборони та їх належне розміщення у кожному районі 
області.

З цією метою Головою обласної державної адміністрації видано доручення 
від 01.12.2021 № 01.01-13/8485 «Щодо розміщення підрозділів бригади 
територіальної оборони», у якому головам районних державних адміністрацій 
поставлено завдання щодо визначення місць розміщення штатних підрозділів 
окремої бригади територіальної оборони. За результатами проведеної роботи у 
грудні 2021 року такі місця розміщення визначені.

З метою вирішення проблемних питань, які виявились під час формування 
підрозділів бригади, 22 грудня 2021 року Головою обласної державно 
адміністрації проведено службову нараду за участю керівництва обласно 
державної адміністрації, представників структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших
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центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, 
територіальних громад, командира окремої бригади територіальної оборони.

За підсумками наради видано доручення Голови обласної державної 
адміністрації від 30.12.2021 №01.01-13/9305 «Про виконання першочергових 
завдань з реалізації положень Закону України «Про основи національного 
спротиву». На підставі 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, а також 
розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію та 
пропагування військової служби за контрактом, служби у військовому резерві та 
у складі добровольчих формувань територіальних громад.

Проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони
З метою зміцнення обороноздатності країни в області здійснено комплекс 

заходів з підготовки території держави до оборони. Спільно з представниками 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних 
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, 
органів місцевого самоврядування, організовано виконання заходів з 
удосконалення інфраструктури області в інтересах оборони, зокрема:

у межах асигнувань з Державного бюджету України (перший транш -  
135 млн грн) проведено частковий ремонт летовища комунального підприємства 
«Аеропорт Вінниця»;

у рамках програми «Велике будівництво» проведено роботи з поточного та 
капітального ремонту доріг загального користування державного значення;

здійснено заходи щодо удосконалення функціонування та 
життєзабезпечення запасних пунктів управління обласної державної 
адміністрації;

за кошти підприємств, територіальних громад, місцевих органів 
самоврядування здійснено заходи з утримання та модернізації об’єктів, які 
забезпечують виконання мобілізаційних завдань.

Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2021 №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 на теренах області організовано призов 
громадян України на строкову військову службу.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації, 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області у 
другому півріччі 2021 року на строкову військову службу призвано
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654 призовники, що складає 100% планового завдання, визначеного 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.092021 № 1178-р.

Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової 
служби за контрактом

Відповідно до Директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від
20.01.2021 «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 щодо планових показників комплектування 
військовослужбовцями за контрактом на область визначено обсяг відбору 
громадян у кількості 1324 особи.

У результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, 
обласного, районних (міських) територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки, в області відібрано та укладено контракти для проходження 
військової служби з 1311 громадянами, що складає 99 % виконання планового 
завдання 2021 року, зокрема направлено до військових частин 1219 осіб, до 
навчальних центрів -  92 особи.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ,
ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН

У рамках реалізації Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2021-2025 роки продовжено проведення комплексу заходів 
щодо зміцнення законності та правопорядку, прав та свобод громадян.

З метою покращання безпекової ситуації в області з використанням 
інноваційних технологій, за підтримки органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Головним управлінням Національної поліції у 
Вінницькій області у 2020-2021 році реалізовано проект «Регіональна система 
відеонагляду». Зазначена система дає можливість використовувати штучний 
інтелект у процесі отримання, обробки та зберігання даних для успішної протидії 
злочинності у м. Вінниці та області, оперативного реагування на скоєні злочини 
та правопорушення, успішне їх попередження та розкриття.

З обласного бюджету на реалізацію цього проекту в рамках заходів 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021- 
2025 роки у 2021році спрямовано майже 1 млн грн. За рахунок цих коштів 
закуплено відповідне сучасне обладнання та комп’ютерна техніка, яка 
встановлена у ситуаційному центру ГУНП з підключенням до неї відеокамер з 
відповідними аналітичними можливостями. Використання зазначеної системи дає 
можливість ефективно реагувати на події, які можуть викликати суспільний 
резонанс та негативно вплинути на стан оперативної обстановки.

До системи підключено 36 відеокамер, які можуть працювати у режимі 
відеоаналітики, з яких ЗО -  у м. Вінниці, 4 - у  місті Ладижині а також по одній в 
с. Жежелів (стаціонарний пост «Махнівка») та с. Мухівці (стаціонарний пост 
«Немирів»).
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Значним здобутком Вінницької області у правоохоронній діяльності є 
відкриття 55 поліцейських станцій (станом на 31 грудня 2021 року їх 
функціонувало 39). Наразі у них працюють 110 поліцейських офіцерів громади. 
Вони несуть службу та проживають безпосередньо на території свого 
обслуговування, що значно підвищує оперативність та якість реагування на 
звернення громадян, а також забезпечує превентивну функцію.

Поліція Вінниччини змінює формат роботи на більш зручний і комфортний 
саме для громадян -  у кожному базовому підрозділі поліції уже створені фронт- 
офіси, в яких люди можуть швидко і якісно отримати поліцейські послуги.

Налагоджено взаємодію і постійний обмін інформацією між 
правоохоронними органами області, що дає можливість забезпечити належний 
правопорядок на стратегічно важливих об’єктах, своєчасно реагувати на загрози 
вчинення терористичних актів, а також захисту таких об’єктів від нападу.

ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ
Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області спрямована 

на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Рішенням чергової 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання 
затверджено «Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької 
області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки».

Відповідно «Класифікатора надзвичайних ситуацій» у звітному періоді в 
області зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій, з них у 2 загинуло 9 осіб 
(унаслідок отруєння продуктами горіння -  6 осіб, з них 4 дитини; від отруєння 
чадним газом -  З особи).

Проведено 26 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій (з них позачергових -19, чергових -  7), на яких 
розглянуто 52 питання, у тому числі з питань попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій - 3 1 ;  ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій -  6 та 
загальні питання -  15.

Водночас організовано 7 штабних тренувань органів управління 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та 
показове навчання з питань цивільного захисту на тему: «Дії 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».

СФЕРА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖКОНФЕСІЙНИХ
ВІДНОСИН

Протягом звітного періоду в області продовжувалась реалізація державної 
політики у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин та 
забезпечувалось дотримання законодавства щодо прав національних меншин, 
свободи світогляду і віросповідання.
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З метою збереження і розвитку етнокультурної самобутності національних 
спільнот та створення віруючим умов і можливостей для сповідування їх релігій, 
в області реалізовувалася «Програма підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно- 
морального розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на 
період 2021-2024 років», затверджена рішенням 44 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 23.07.2020 № 948.

Протягом звітного періоду в умовах дотримання карантинних обмежень на 
проведення масових культурно-просвітницьких заходів, пов'язаних з поширенням 
на території області гострої респіраторної хвороби C0VID-19, забезпечено:

систематичний міжнаціональний діалог у форматі Ради національно- 
культурних товариств;

співреалізацію профільної «Програми підтримки діяльності національно- 
культурних товариств області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно- 
морального розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на 
період 2021-2024 років»;

роботу Центру національних культур Вінниччини.

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Книгодрукування
Протягом звітного періоду коштом обласного бюджету видано 18 творів 

місцевих авторів на загальну суму 276,4 тис. грн та 9 творів серії «Моя 
Вінниччина» на суму 271,4 тис. грн.

Видані книги передані бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів, для 
потреб обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, обласної 
Ради, інших установ та організацій з метою проведення конференцій, ділових 
зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам'ятних дат та 
обслуговування делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном, 
вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад, для використання в 
депутатській діяльності народними депутатами та депутатами місцевих рад.

За рахунок коштів обласного бюджету профінансовано редакційні групи 
«Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Звід пам’яток історії та 
культури Вінницької області» на загальну суму 1,2 млн грн та комунальна 
установа «Видавничий дім «Моя Вінниччина» -  668,8 тис. грн.

Комунікація з громадськістю
Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації затверджено 

склад громадської ради при обласній державній адміністрації. До її складу 
увійшли 35 представників інститутів громадянського суспільства Вінниччини, 
Керівників комітетів громадської ради включено до комісій, що діють при 
структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

Важливим заходом у рамках співпраці влада-громадськість став Форум 
громадських ініціатив. У форматі «Майстерня майбутнього» ЗО вересня 
2021 року відбувся IV-й Форум громадських ініціатив «Я змінюю», що об’єднав
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понад 150 учасників -  представників інститутів громадського суспільства (далі -  
ІГС) області і територіальних громад.

За результатами Форуму сформовано резолюцію щодо налагодження 
комунікацій ІГС із територіальними громадами, яку надіслано до Кабінету 
Міністрів України для розгляду в якості законодавчої ініціативи.

У лютому 2021 року проведено конкурс з визначення програм (проектів, 
заходів) відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 10 лютого 
2021 року. Переможцями конкурсу стали 17 проектів ІГС Вінниччини. 
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації профінансовано видатки на реалізацію програм 
(проектів, заходів) на загальну суму 1 млн грн, здійснювався інформаційний 
супровід та організаційна підтримка всіх проєктів-переможців конкурсу.

Протягом звітного періоду відбулось 2 засідання обласної комісії з 
реабілітації, на яких розглянуто понад 400 заяв про визнання осіб реабілітованими 
чи потерпілими від репресій. Обґрунтовані пропозиції стосовно кожної зі справ 
передаються до Національної комісії з реабілітації для подальшого їх вирішення 
по суті.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Протягом II півріччя 2021 року в області реалізовано понад 20 інформаційних 

кампаній.
Зокрема, активно висвітлювалися інформаційні мессиджі щодо реалізації в 

Україні та області програми Президента України В. Зеленського «Велике 
будівництво», мала приватизація на Вінниччині, земельна реформа в дії, 
соціально-економічний розвиток області, туристична привабливість регіону, 
вивчення та збереження історичної спадщини краю, реформа медичної галузі, 
медицина та охорона здоров’я, соціальний захист малозахищених верств 
населення, надання населенню субсидій та стан їх перерахунку в області, 
підтримка молоді, стан та розвиток агропромислового комплексу області, 
інвестиційна привабливість та інвестиційні проекти, що реалізуються на території 
Вінниччини, робота житлово-комунальної галузі краю, соціальний захист та 
підтримка родин загиблих та учасників АТО та інші.

Проведено близько 150 онлайн брифінгів за участю керівництва обласної 
державної адміністрації, виготовлено та розповсюджено в засобах масової 
інформації майже 70 відеосюжетів про основні події розвитку регіону.



I ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію 
України завдання, що стоять перед обласною військовою адміністрацією, набули 
особливого статусу невідкладності та першочерговості, пріоритетності та 
актуальності.

ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОБОРОННОЇ РОБОТИ
Обласною військовою адміністрацією на території області;
забезпечено в межах повноважень виконання заходів з підготовки та ведення 

територіальної оборони, проведення мобілізації: постачання людських,
транспортних ресурсів, переведення національної економіки, діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій області на оункціонування в умовах особливого періоду тощо;

^  спільно з військовим командуванням запроваджено та організовано 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

здійснено надання всебічної допомоги силам безпеки та силам оборони 
Вінниччини та інших регіонів.

Завдяки вжитим заходам обороноздатність Вінницької області суттєво 
покращилась.

На початку 2022 року обласною військовою адміністрацією організовано 
розміщення підрозділів окремої бригади територіальної оборони у кожному 
районі області. Для облаштування місць їх розташування спрямовано
18,3 млн грн, зокрема з обласного бюджету — З млн грн, з місцевих бюджетів 
територіальних громад -  15,3 млн грн.

Із введенням правового режиму воєнного стану керівництвом обласної 
військової адміністрації:

організовано укомплектування бригади ТрО особовим складом, озброєнням 
та військовою технікою;

спільно з військовим командуванням утворено комендатуру Вінницької 
області та міста Вінниці, шість комендатур районів;

утворено інформаційно-аналітичний центр обласної військової адміністрації 
для підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення 
прийняття управлінських рішень органів виконавчої влади, правоохоронних 
органів та військових формувань;

складено плани та забезпечено охорону і оборону населених пунктів області 
визначеними силами і засобами;

розгорнуто систему блокпостів та опорних пунктів на території області;
забезпечено охорону і оборону важливих об’єктів критичної 

інфраструктури області;
проведено заходи з утворення, організації діяльності бойової підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад;
інші заходи сприяння зміцненню обороноздатності держави.
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Ужито невідкладних заходів щодо створення умов для розміщення 
управління та підрозділів окремої бригади територіальної оборони. З цією метою 
за рахунок виділених коштів проведено проектувальні та інженерно-будівельні 
роботи щодо відновлення місць постійної дислокації підрозділів бригади 
територіальної оборони, зокрема виготовлено технічну документацію для 
проведення капітального ремонту будівель та споруд, відновлено водопостачання, 
здійснено поточний та капітальний ремонт приміщень, інженерних мереж, 
закуплено військове майно тощо.

В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти
України організовано заходи з інженерного облаштування та будівництва
фортифікаційних споруд на території області. З цією метою визначено місця їх
облаштування, організовано залучення спеціальної техніки, безоплатно передано
бригаді територіальної оборони понад 11 тисяч кубічних метрів лісоматеріалів.
Запроваджено трудову зайнятість для працездатних осіб на період виконання 
робіт.

Обласною та районними військовими адміністраціями за період дії правового
режиму воєнного стану проведено значну роботу щодо пошуку та надання у
користування новоутвореним підрозділам сил безпеки та сил оборони, приміщень
для^ їх розміщення на території області. Так, спільними наказами обласної
(районних) військових адміністрацій та військового командування для зазначених
цілей виділено приміщення 79 установ, організацій та підприємств Вінницької 
області.

Спільними наказами начальників районних військових адміністрацій області 
та відповідного військового командування, рішеннями органів місцевого 
самоврядування для розміщення військових частин виділено ще 69 об’єктів.

У період дії правового режиму воєнного стану обласною військовою 
адміністрацією надано матеріальну допомогу підрозділам сил безпеки та сил 
оборони, а саме:

1. Безоплатно передано як гуманітарна допомога:
автомобільної техніки -  12 од.;
продовольства -  98 палет;
військового спорядження та майна -  215 палет.
2. Відчужено або вилучено спільними наказами для потреб сил безпеки та 

сил оборони:
автомобільної техніки -  249 од.;
лісоматеріалів -  11 420 м^
3. Закуплено та передано з матеріального резерву області майна 

різноманітного призначення на суму понад 2 млн грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ,
ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН

Упродовж звітного періоду правоохоронними органами області у взаємодії з 
обласною військовою адміністрацією забезпечено на належному рівні 
правопорядок і безпеку громадян.
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Поліція області надає всебічну допомогу населенню у межах своєї
компетенції, створює безпечне середовище для наших дітей та співпрацює з
громадами для формування спільних заходів із поліпшення криміногенної 
ситуації в області.

З початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти 
України увесь особовий склад правоохоронних органів переведено на посилений 
варіант несення служби.

Ситуаційний центр Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області в цілодобовому режимі відслідковує та аналізує ситуацію на території 
області, для запобігання протиправним діям та негайного реагування на всі 
повідомлення громадян. З метою недопущення порушень публічного порядку та 
оперативного реагування на звернення громадян у середньому щодоби 
залучається близько 800 поліцейських у складі понад чотириста нарядів.

Упродовж І півріччя 2022 року підрозділи поліції відреагували на 160 тисяч 
повідомлень, які надійшли на спецлінію «102». їх число від початку війни суттєво 
збільшилось, проте лише 12 % звернень, прийнятих та опрацьованих операторами 
служби «102», стосувалися вчинення кримінальних правопорушень.

Усі решта -  інформації про адміністративні правопорушення, повідомлення 
інформаційного та довідкового характеру, прохання про різного роду допомоги і 
подяки за роботу.

Заходи щодо підвищення активності поліції в превентивній діяльності та 
протидії правопорушенням певною мірою сприяли стабілізації оперативної 
обстановки. Так, завдяки організації посиленого патрулювання у І півріччі 
2022 року, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, оактично на 10 % 
досягнуто зниження рівня злочинності (4 тис. 648 проти 5 тис. 534 м.р.). Якщо 
порівняти з попереднім роком, фактично вдвічі менше скоєно умисних вбивств 
(13 проти 25 м.р.), розбоїв (10 проти 19 м.р.), грабежів (40 проти 70 м.р,), крадіжок 
(954 проти 2062 м.р.), зокрема з помешкань громадян (162 проти 438 м.р). У 
звітному періоді зареєстровано 4 тис. 648 кримінальних правопорушень, понад 
З тис. -  розкрито та 2,5 тис. обвинувальних актів направлено до суду.

Посилено превентивні заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку 
на території області. Зафіксовано майже 50 тис. адміністративних правопорушень, 
з яких кожне третє -  це порушення безпеки дорожнього руху.

Вжито заходів щодо організації роботи на блокпостах. На території області 
функціонують 14 блокпостів, з яких З -  безпосередньо у районах прикордонної 
зони. За час їх роботи перевірено близько 150 тис. транспортних засобів, серед 
яких виявлено 24 автомобілі, що перебували у розшуку, а також вогнепальну 
зброю (1), холодну зброю (3), набої (168), гранати (6) та вибухові пристрої.

Особлива увага приділяється притягненню до кримінальної відповідальності 
осіб, причетних до вчинення особливо тяжких та тяжких, резонансних злочинів, 
відносно життя і здоров’я громадян. Встановлено осіб, причетних до вчинення 
усіх скоєних умисних вбивств (13), тяжких тілесних ушкоджень (24), також зі



смертю потерпілого (9) та розбійних нападів (10). Розкрито 90 відсотків грабежів 
(37 з 40-ка зареєстрованих), більше половини із зареєстрованих крадіжок (70 %, 
690 з 954) та шахрайств (68,8 %, 478 з 695).

В умовах воєнного стану посилено боротьбу з криміналітетом та 
організованою злочинністю. Припинено діяльність 8 організованих злочинних 
угруповань, учасники яких вчинили 20 особливо тяжкий та тяжкий злочин.

Серед членів цих угруповань злочинні елементи з міжрегіональними 
зв’язками (2), причетні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків 
(5). Всього до кримінальної відповідальності притягнуто ЗО учасників таких груп 
та накладено арешти на майно в розмірі понад 2 млн грн.

У результаті вжитих заходів з протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки з початку року викрито 
майже сотню таких злочинів, що значно більше ніж в минулому (92 проти 78), 
зокрема, 73 -  незаконних поводжень з вогнепальною зброєю (55 м.р.) та 12 -  збуту 
(6 м.р.). Під час проведених заходів та санкціонованих обшуків вилучено: 32 
одиниці вогнепальної зброї, 46 гранат та майже 5 тис. набоїв.

Правоохоронними органами постійно проводиться аналіз інформації, що 
надходить з інших областей України та території Придністров’я. Вживаються 
заходи з протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон. У 
поточному році розпочато 14 кримінальних проваджень за фактами незаконного 
переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію, 
та інші злочини, пов язані з цими оактами (ст. 332 КК України). За результатами 
досудового розслідування до суду скеровано З кримінальні провадження 
зазначеної категорії.

У період дії правового режиму воєнного стану на території області 
організовано проведення профілактичних заходів з відпрацювання населених 
пунктів, установлення та відпрацювання осіб, які можуть бути причетними до 
співпраці з окупаційними військами. У результаті проведених заходів до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань внесено відомості у пів сотні кримінальних 
правопорушень зазначеної категорії. Триває досудове розслідування 
15 кримінальних справ, порушених за ознаками колабораційної діяльності.

З 24 лютого 2022 року на території області затримано близько сотні осіб, 
причетних до диверсійної діяльності, усіх їх передано до СБУ для проведення 
відповідних перевірок щодо причетності до співпраці з агресором та іншої 
протиправної діяльності, спрямованої на порушення суверенітету і територіальної 
цілісності держави.

Водночас задокументовано 8 кримінальних правопорушень за фактами 
протиправної діяльності осіб, які під прикриттям волонтерської діяльності 
організовували незаконний механізм, зокрема реалізації через мережу «Інтернет», 
продуктів харчування та товарів, у тому числі військового призначення, які 
ввезені на територію області в якості гуманітарної допомоги (ст. 201-2 КК 
України, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної 
допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).
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Налагоджено взаємодію і постійний обмін інформацією між 
правоохоронними органами області, що дає можливість забезпечити належний 
правопорядок на стратегічно важливих об’єктах, своєчасно реагувати на загрози 
вчинення терористичних актів, а також захист таких об’єктів від нападу.

Зазначені заходи дозволили забезпечити законність та правопорядок в
області на належному рівні та не допустили ускладнення криміногенної 
обстановки.

ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ
Відповідно до «Класифікатора надзвичайних ситуацій» в області протягом 

І півріччя 2022 року зареєстровано 2 надзвичайні ситуації, під час однієї з яких від 
отруєння чадним газом загинуло З особи.

У звітному періоді проведено 25 засідань обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (з них позачергових -  
20, чергових -  4), на яких розглянуто 46 питань, спрямованих на: запобігання і 
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану -  26; 
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій -  1; загальні питання -  5; 
забезпечення військових частин Вінницької області — 2; з підвищення готовності 
до протидії російській воєнній агресії -  12.

В області створений та ефективно використовується резервний фонд. 
Рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 № 288 
такий фонд встановлений у розмірі 14 млн 741 тис. грн, що складає 0,53 % від 
доходів загального фонду обласного бюджету на 2022 рік.

У звітному періоді коштами, передбаченими «Комплексною програмою 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки», профінансовано наступні заходи: 
забезпечення реалізації завдань, спрямованих на поповнення матеріального 
резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
організацію життєзабезпечення потерпілого населення -  34 млн 063,392 тис. грн 
(з них на закупівлю матеріалів -  З млн 973,6 тис. грн, на закупівлю продуктів 
харчування -  ЗО млн 089,792 тис. грн) та на утримання внутрішньообласної 
системи оповіщення -  2 млн 3 10,810 тис. грн.

Здійснено заходи з удосконалення оповіщення органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів 
управління і сил цивільного захисту та населення Вінницької області про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення населення забезпечується: організацією цілодобового чергування 
оперативним черговим пункту управління обласної військової адміністрації, 
цілодобового чергування чергової зміни на об’єктах спеціальних систем 
оповіщення Дністровської та Ладижинської зон можливого катастро( )ічного 
затоплення, плaнyвaнI^ям та здійсненням щоденних, щоквартальних, річних 
перевірок та експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення 
області.
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Створена в області регіональна автоматизована система централізованого 
оповіщення підтримується у робочому стані і готова до застосування за 
призначенням, до якої підключено 6 районів, 27 міських, селищних, сільських 
територіальних громад та 2 спеціальні системи оповіщення Ладижинської та 
Дністровської зон можливого катастрофічного затоплення.

Чинна автоматизована система централізованого оповіщення забезпечує 
виконання покладених на неї завдань, зокрема передачі сигналів, а саме; 
«Повітряна тривога», «Хімічна тривога», «Радіаційна небезпека» з відповідними 
речовими повідомленнями.

в умовах правового режиму воєнного стану вкрай важливим є питання 
щодо укриття населення області. З метою покращення стану укриття, 
відповідно до доручення Голови обласної державної адміністрації від 23.04.2021 
№ 01.01-13/3090 «Про технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного 
захисту» наприкінці 2021 року та на початку 2022 року в районних державних 
адміністраціях та територіальних громадах проведено певну роботу з покращення 
стану фонду захисних споруд.

Утвореними комісіями в органах місцевого самоврядування здійснено 
обстеження 656 об’єктів, розташованих у підвальних, цокольних, перших 
поверхах будівель і споруд комунальної власності.

За підсумками проведених обстежень для укриття населення органами 
Місцевого самоврядування відібрано 454 найпростіших об’єктів, які дають змогу 
укрити 57,071 тис. осіб. У м. Вінниці обстежено та відібрано 139 найпростіших 
укриттів загальною місткістю на 39,770 тис. осіб.

Проведено уточнення та здійснюється коригування інформації щодо місць 
розташування фонду захисних споруд цивільного захисту (далі -  захисні споруди) 
на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Зазначену інформацію та 
порядок зайняття захисних споруд, найпростіших укриттів і правила перебування 
в них рекомендовано розміщувати на постійній основі. Передбачено її 
оприлюднення у засобах масової інформації, на дошках оголошень, у центрах 
надання адміністративних послуг, адміністративних будівлях громад та в інших 
місцях з масовим перебуванням людей.

РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕННИМИ ОСОБАМИ
Вінницька область з перших днів повномасштабного вторгнення стала 

транзитною та прийняла одну з найбільших кількостей переселенців. 
Водночас регіон став і медичним хабом для поранених військових та 
цивільних із зони бойових дій.

Починаючи з 24 лютого 2022 року транзитом розміщено понад 500 тис. осіб, 
і це тільки офіційно, з  них на 01.07.2022 на постійне проживання у Вінницькій 
області залишилось 180 586 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної 
особи (далі -  ВПО). Серед загальної кількості ВПО: пенсіонерів -  27 513 осіб з 
інвалідністю -  6 158 та дітей -  55 727.



Станом на 01.07.2022 в інтернатні заклади області прийнято 158 ВПО з 
Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Миколаївської 
та Херсонської областей.

Найбільшу кількість евакуйованих осіб прийнято з Донецької області.
Евакуйованих осіб приймають і до інших закладів системи соціального 

захисту населення, зокрема:
Обласного комплексного центру надання соціальних послуг -  6 осіб;
Обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Обрій» — 412 осіб, з них 391 транзитом.

Наразі з областей, де ведуться активні бойові дії, триває евакуація осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку.

Надалі проводиться активна робота щодо влаштування внутрішньо 
переміщених осіб до закладів системи соціального захисту населення області. 
Забезпечено здійснення централізованої евакуації осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку до інтернатних закладів.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

При Вінницькій обласній військовій адміністрації з перших днів 
повномасштабного вторгнення військових сил російської федерації на 
територію України почав діяти обласний штаб гуманітарної допомоги, який 
до сьогодні здійснює прийом гуманітарних вантажів та доставку гуманітарної 
допомоги в територіальні громади, заклади системи соціального захисту, заклади 
охорони здоров’я та військові частини. Відповідальною установою, що приймає 
та передає гуманітарну допомогу, визначено Комунальну установу «Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг».

Гуманітарна допомога надходить від іноземних донорів, благодійних фондів 
та організацій, громадських організацій, українських підприємств та громадян. 
Вантаж надходив із таких країн: Польща, Казахстан, Чехія, Іспанія, Франція, 
Німеччина, Румунія, Італія, Молдова, Угорщина та інші.

За звітній період отримано 2445 палет гуманітарної допомоги: продуктів 
харчування -  970 палет; засобів гігієни -  430 палет; одягу та взуття -  369 палет; 
медикаментів, ковдр, пледів, подушок та Іншої важливої допомоги -  676 палет.

З 24 лютого 2022 року створено онлайн-форму, яка щоденно оновлюється та 
заповнюється територіальними громадами, відповідно до якої обласною 
військовою адміністрацією та міжнародними фондами здійснюється поставка 
гуманітарної допомоги територіальним громадам, згідно з графіком поставок.

З березня 2022 року і до сьогодні обласна військова адміністрація надала 
гуманітарну допомогу усім 63 територіальним громадам для забезпечення 
внутрішньо переміщених осіб (614 палет), а саме: продуктові набори, 
медикаменти, засоби гігієни, іграшки та інші види допомог.
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Значна частина гуманітарних вантажів органам місцевого самоврядування та 
районним військовим адміністраціям області передавалась у вигляді продуктових 
наборів, для подальшої видачі внутрішньо переміщеним особам.

Обласною військовою адміністрацією утворено Комісію з питань 
забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та 
санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану. Представниками 
Комісії організовано формування продуктових наборів із залученням працівників 
обласної військової адміністрації, волонтерів, комунальних установ та 
організацій.

Так, на потреби внутрішньо переміщених осіб сформовано та видано 24 тис. 
продуктових наборів.

Для підтримки сімей загиблих військовослужбовців видано 552 продуктових 
набори та 552 гігієнічних набори.

Для забезпечення потреб населення інших міст сформовано та 
відправлено гуманітарну допомогу:

Київській міській військовій адміністрації -  85 тис. продуктових наборів;
містам:
Харків -  49,35 палети (2800 кг);
Миколаїв -  6 палет (2400 кг);
Суми -15,2 палети (6080 кг);
Київ -  124 палети (49600 кг);
Ірпінь (Київська обл.) -  6,85 палет (2750 кг);
смт Димер (Київська обл.) -  6,6 палет (2640 кг).
Транзитом передано 153,6 тис. кг гуманітарних вантажів, значна частина 

яких спрямована до м. Харків (69,0 тис. кг).
Крім того, обласною військовою адміністрацією надавалась допомога 

військовим частинам (377 палет), а саме: продукти харчування, засоби гігієни, 
побутова хімія, каремати, спальні мішки, маскувальні сітки, постільна білизна, 
ковдри, подушки та інше.

Співпраця з регіонами-партнерами, міжнародними гуманітарними 
місіями та представниками дипломатичного корпусу

Обласна військова адміністрація здійснює всебічну співпрацю з регіонами- 
партнерами, міжнародними гуманітарними місіями та представниками 
дипломатичного корпусу щодо вирішення гуманітарних питань, підтримки 
соціальних закладів та допомоги внутрішньо переміщеним особам І громадам, в 
яких вони проживають.

З метою координації напрямів допомоги та швидкого реагування на наявні 
виклики проведено низку зустрічей із міжнародними гуманітарними 
організаціями та дипломатичними місіями, яких понад 15 працює на території 
області, а саме: Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Управління ООН з



координації гуманітарних справ (UN OCHA), Міжнародна організація з міграції 
(ЮМ), Міжнародний комітет Червоного Хреста, Французька Міжнародна 
гуманітарна організація ACTED, Лікарі без кордонів (MSF), Міжнародний комітет 
порятунку (IRC) та інші.

Міжнародні організації та місії працюють як за напрямом грошової допомоги 
(кеш), так і за іншими: надання продуктів харчування, непродовольчої 
гуманітарної допомоги, облаштування місць перебування внутрішньо 
переміщених осіб.

За напрямом отриманої кеш-підтримки Вінниччина є одним із лідерів, 
адже гуманітарними організаціями надано грошової допомоги для понад 
231 тис. осіб на суму 51,2 млн дол. Таке охоплення стало можливим за рахунок 
ефективної координації роботи фондів з боку обласної військової адміністрації. 
Запроваджена система обліку гуманітарної допомоги взята за основу на 
всеукраїнському рівні.

Водночас допомога надається пораненим цивільним і військовим, родинам, в 
яких проживають люди з інвалідністю, найбільш вразливим категоріям населення.

Крім того, міжнародні місії продовжують забезпечувати медикаментами 
медичні заклади, організовувати виїзні мобільні бригади з лікарями для роботи із 
постраждалими від війни тощо.

Підтримку Вінницькій області надали регіони-партнери:
Свентокшиське воєводство Республіки Польща передало одну партію 

гуманітарної допомоги (спальні мішки, ковдри, термофольга, намети, гігієнічні 
засоби, харчові пайки з довгим терміном зберігання), перерахувало кошти на 
рахунок благодійного фонду «Подільська громада» та прийняло групу з ЗО дітей;

Лодзинське воєводство Республіки Польща -  5 партій гуманітарного 
вантажу (медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни, одяг, спальні мішки, 
шкільне приладдя) та автомобіль швидкої допомоги марки Mercedes-Benz Sprinter 
для Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф разом із ліками, медичним обладнанням, медичними засобами та 
засобами гігієни;

Мазовецьке воєводство Республіки Польща -  спеціальний санітарний 
автомобіль марки Renault Trafic 2014 року випуску для КНП «Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради» разом із ліками та 
медичними засобами;

Ясський повіт Румунії -  одну партію гуманітарної допомоги 
(продукти харчування, матраци, аптечки першої допомоги, пледи, опальники, 
засоби гігієни) на суму 100 тис. лей та прийняв групу з 38 дітей та 
супроводжуючих (тренерів) з Вінницької обласної федерації з художньої 
гімнастики;

Ліберецький край Чеської Республіки -  5 партій гуманітарної допомоги 
(продукти харчування, засоби гігієни, одяг; для військового госпіталю: 
медикаменти, витратні матеріали, засоби захисту для військових, дизель
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генератор ATLAS COPCO QAS 100 KVa/80kw; для Головного управління ДСНС 
у Вінницькій області 378 комплектів спецодягу) та грошову допомогу на рахунок 
благодійного фонду «Подільська громада» в обсязі 1 млн євро. Окрім того, на 
рахунок Благодійного фонду перерахували кошти староства та містечка 
Ліберецького краю.

З метою обговорення ключових можливостей взаємодії і надання допомоги 
для внутрішньо переміщених осіб у громадах Вінницької області 24 травня 
2022 року область відвідали представниками з питань гуманітарної допомоги 
Україні в Ліберецькому краї Чеської Республіки.

БЮДЖЕТ
За І півріччя 2022 року доходи загального і спеціального фондів (без 

міжбюджетних трансфертів) виконано на 109,0 % (заплановано 6007,9 млн грн, 
фактично надійшло 6551,3 млн грн). Темп приросту проти відповідного періоду 
минулого року склав 18,9 %.

Водночас доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету 
виконано на 109,9 % (заплановано 1039,6 млн грн, фактично надійшло
1142.2 млн грн). Проти минулого року надходження збільшились на 14,5 %, або 
на 144,4 млн грн.

При цьому доходи загального фонду обласного бюджету за 6 місяців 
2022 року виконано на 102,9 %, додатково отримано 26,7 млн грн, приріст доходів 
до відповідного періоду минулого року становить 23,0 %, що більше на
178.2 млн грн.

У цілому по обласному бюджету (загальний і спеціальний фонди) за 6 місяців 
2022 року проведено видатків у сумі 1600,9 млн грн, що складає 60,7 % планових 
показників на січень-червень поточного року (заплановано видатків
2637,0 млн грн).

Протягом І півріччя 2022 року забезпечувалось фінансування захищених 
статей обласного бюджету, зокрема повноти та своєчасність виплати заробітної 
плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по 
соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо). Прострочена 
кредиторська заборгованість із зазначених виплат не допускалася.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
За попередніми даними індекс промислової продукції за січень-червень 

2022 року становить 90,4 %. У січні—червні 2022 року проти відповідного періоду 
минулого року збільшили виробництво продукції підприємства легкої 
промисловості (159,8 %), з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів (115,2 %).

Водночас за обсягами виробництва інші підприємства переробної 
промисловості не досягли рівня відповідного періоду минулого року, а саме: 
добувна галузь — на 46,5 %, машинобудування -  на 37,7 %, з виробництва готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування — на 3 1,3 %, з виготовлення виробів 
з деревини -  на 31,1 %, з виробництва будматеріалів -  на 26,8 %, з виробництва
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хімічних речовин та хімічної продукції -  8,5%, з виробництва харчових продуктів, 
напоїв -  на 0,3%.

У січні-червні 2022 року промисловими підприємствами області реалізовано 
готової продукції (товарів, послуг) на 43,56 млрд грн.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Капітальні інвестиції
У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України інформацію щодо капітальних інвестицій головним управлянням 
статистики у Вінницькі області не обраховано.

Сприяння інвестиційній діяльності: залучення, супровід та реалізація 
інвестиційних проектів

За І півріччя 2022 року на територію області за програмою Уряду 
України релоковано 40 підприємств (31 підприємство та 9 ФОН):

25 підприємств уже працюють на новій локації;
8 підприємств здійснюють монтаж обладнання на нових локаціях;
7 підприємств перевезли обладнання та/або товари на зберігання.
Найбільше підприємств релоковано до Вінницької територіальної громади -  

18. У Гніванській територіальній громаді -  6; Жмеринській територіальній 
громаді -  3; Брацлавській, КалинІвській, Стрижавській територіальних 
громадах -  по 2 підприємства; Барській, Вороновицькій, Літинській, Могилів- 
Подільській, Сутисківській, Чернівецькій та Шпиківській територійних 
громадах -  по 1 підприємству.

Галузева структура релокованих підприємств: переробна промисловість -  
52,1 %; торгівля -  22,9 %; транспорт -  8,33 %; надання послуг -  16,67 %.

Підприємства переїхали з Маріуполя, Києва, Краматорська, Сєвєродонецька, 
Харкова, Дніпра, Херсона та Чернігова. Кожне релоковане підприємство 
привозить певну кількість своїх працівників, а на їхній базі вже створено понад 
570 робочих місць.

Загалом по області 213 роботодавців прийняли на робочі місця 442 
внутрішньо переміщених особи, скориставшись програмою компенсації витрат на 
оплату праці.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За січень-червень 2022 року експорт товарів становив 582,5 млн дол. СІЛА, 

або 113,6 %, порівнюючи із І півріччям 2021 року, імпорт -  249,3 млн дол., або
79,6 %. Позитивне сальдо склало 333,2 млн дол. (у І  півріччі 2021 року також 
позитивне -  199,4 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 118 країн світу.
Основу товарної структури експорту (74,4 % від загального об’єму експорту) 

складають сировина і готові продукти сільськогосподарського виробництва: 
продукти рослинного походження (36,1 %, з них зернові -  26,8 %), жири та олії
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тваринного або рослинного походження (19,8 %), готові харчові продукти 
(11,4 %), живі тварини та продукти тваринного походження (7,1 %).

Суттєве збільшення експорту відбулося за рахунок зернових культур 
(+41,4 %) та олії (+20,1 %). Зерновий експорт загалом склали кукурудза (146,1 млн 
дол.) та пшениця (9,6 млн дол.). Значний приріст експорту відбувся за рахунок 
олійних культур, питома вага яких -  6,5 %, або 37,9 млн дол.; експорт насіння і 
плодів зріс у 5,6 разів. За І півріччя 2022 року область реалізувала на зовнішніх 
ринках насіння соняшнику на 27,8 млн дол., а соєвих бобів -  на 8,4 млн дол. Якщо 
порівняти з аналогічним періодом 2021 року, об’єм експорту жирів і олії 
збільшився на 20,1 %.

У групі товарів «Готові харчові продукти», що складає у загальному експорті 
товарів області 11,4 %, або 66,5 млн дол., об’єм експорту знизився на 1 %.

Значна питома вага у експорті продукції належить деревині та виробам з 
деревини (10,4 %), проте темпи експорту знизились на 6,1 %. Також вагома частка 
(6,3 %) залишається за товарною групою «Машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання», яка за період воєнного часу суттєво знизила темпи 
експорту (на 35,4 %).

Основними статтями імпортних надходжень області у І півріччі 2022 року є 
продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (20,6 % від 
загального імпорту, зокрема 10,4 % -  добрива), машини, обладнання та механізми 
(18,7 %), засоби наземного транспорту (16,2 %), полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них (7,2 %), готові харчові продукти (6,3 %), недорогоцінні метали та 
вироби з них (6,1 %), деревина і вироби з неї (5,3 %).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 
365,5 млн дол., або 62,7 % від загального обсягу експорту, та зріс на 65,7 %. Імпорт 
товарів із країн ЄС становив 145,5 млн дол., або 58,4 % від загального обсягу, та 
зменшився проти відповідного періоду 2021 року на 18,4 %.

Основними статтями імпортних надходжень області з країн ЄС є продукція 
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (21,6 % від імпорту з ЄС, 
зокрема 11,8 % -  добрива), машини, обладнання та механізми (19,8 %), засоби 
наземного транспорту (15,9 %), деревина і вироби з неї (7,2 %), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них (7,0 %), готові харчові продукти (5,9 %) 
недорогоцінні метали та вироби з них (3,7 %).

Міжнародне співробітництво
В області реалізується 6 угод про торговельно-економічне, науково-технічне 

та культурне співробітництво з регіонами Республіки Польща, Чеської 
Республіки, Румунії та Республіки Молдова. У травні поточного року розірвані 
угоди про міжрегіональне співробітництво із Вітебським, гродненським та 
Мінським обласними виконавчими комітетами Республіки Білорусь.

З метою обговорення можливостей співробітництва та реалізації спільних 
проектів область відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль 
в Україні.
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З метою інформування бізнесу про програми підтримки та підвищення 
експортного потенціалу Вінницької області 17 лютого 2022 року обласною 
державною адміністрацією спільно з Українською асоціацією бізнесу і торгівлі 
(UBTA) проведено конференцію «Інструменти розширення експортних 
можливостей українських виробників. Можливості иВТА для бізнесу в розрізі 
нових світових трендів». Учасниками конференції стали місцеві аграрні 
виробники, зокрема крафтові, представники підприємств переробного та 
енергетичного сектору.

з  моменту повномасштабного вторгнення всі заплановані заходи 
міжнародного характеру відмінено або відтерміновано до мирного часу, а 
пріоритети міжнародного співробітництва змінено.

Державна підтримка регіонального розвитку 
(Державний фонд регіонального розвитку)

У 2022 році фінансування проектів з Державного фонду регіонального 
розвитку не здійснювалося.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

У 2022 році планування та фінансування природоохоронних заходів із 
обласного бюджету не здійснювалося, оскільки Положення про обласний фонд 
охорони навколишнього природного середовища, затверджене рішенням 26 сесії 
Вінницької обласної Ради 6 скликання від 22.07.2014 № 719, втратило чинність 
згідно з рішенням 15 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 
№ 288 «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік».

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Станом на 01 липня 2022 року (за даними Державної податкової служби 

України у  Вінницькій області) в регіоні діє понад 78 тис. суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, з них 435 середніх підприємств, 11282 малих 
підприємства, 66495 фізичних осіб-підприємців.

Водночас сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів 
малого підприємництва за І півріччя 2022 року становить 2477,8 млн ф н , або
24,6 % від загальних обсягів надходжень, що на 8,5% більше ніж у І півріччі 
2021 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва за І півріччя 2022 року проти відповідного періоду 2021 року 
зросла на 17,2 %, або на 221,3 млн ф н , і становить 1500,9 млн ф н , а їх частка в 
загальному обсязі надходжень до місцевих бюджетів складає майже 25,0 %.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною 
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за 
І півріччя 2022 року зросли на 118,3 млн ф н , або на 20,9 %, тобто вони складають
685,4 млн ф н , або 11,3% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діє Регіональна профама розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2027 роки, на реалізацію заходів якої в обласному
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бюджеті на 2022 рік передбачено кошти в обсязі 1,78 млн грн, з яких 1,5 млн грн -  
на надання грантів на безповоротній основі в рамках проведення конкурсу бізнес- 
планів для підприємців-початківців. У зв’язку із введенням військового стану в 
країні фінансування заходів з реалізації вищезазначеної програми припинено.

РИНОК ПРАЦІ
Протягом січня-червня 2022 року до обласної служби зайнятості за пошуком 

роботи звернулось 39,5 тис. осіб, з них 36,4 тис. осіб мали статус безробітного {на
8.4 тис. осіб менше ніж у минулому році).

Отримували допомогу по безробіттю 34,8 тис. осіб, середній розмір якої 
склав 4726 грн.

Протягом звітного періоду вдалося повернути до продуктивної зайнятості
10.4 тис. громадян, які звернулись за пошуком роботи до обласної служби 
зайнятості. З них 9,2 тис. зареєстровані безробітні та 1,2 тис. працевлаштовані до 
набуття ними статусу безробітного. Рівень працевлаштування безробітних 25,4 % 
{по Україні — 20,2 %).

У звітному періоді 3,2 тис. роботодавців співпрацювали з обласною службою 
зайнятості, загальна кількість вакансій, яку роботодавці за цей час подали до 
служби зайнятості, складає майже 12,1 тис. одиниць. З них: 5718 (47,3 %) -  у
сільському господарстві; 1802 (14,9 % ) - у переробній промисловості; 1204 (10 %) 
-  у торгівлі; 680 (5,6 %) -  на транспорті.

У березні-червні 2022 року послугами обласної служби зайнятості 
скористались 2305 громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали 
довідку про облік переміщеної особи, вдалося працевлаштувати 306 шукачів 
роботи. Станом на 01 липня 2022 року за допомогою служби зайнятості шукають 
роботу 1295 безробітних.

У березні 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України 
від 20.03.2022 № 331 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю 
компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в 
Україні». Протягом квітня-червня 2022 року прийнято 228 рішень про надання 
компенсації роботодавцям за працевлаштування 362 безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб на суму понад 2,3 млн грн.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
Станом на 01 липня 2022 року в реєстрі регуляторних актів обласної 

військової адміністрації знаходиться 23 розпорядження. Відповідно до Плану- 
графіка здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів обласної 
військової адміністрації протягом звітного періоду проведено 2 періодичних 
відстеження результативності дії регуляторних актів.

Водночас проведено З повторних відстеження результативності дії 
регуляторних актів.

За результатом проведених відстежень дію регуляторних актів визнано 
ефективною.
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Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів обласної 
військової адміністрації у звітному періоді підготовлено та прийнято два 
регуляторних акти.

Електронні закупівлі PROZORRO
За І півріччя 2022 року обласною військовою адміністрацією та її 

структурними підрозділами, закладами, установами організаціями, які 
утримуються за кошти обласного та районних бюджетів, проведено через 
електронну систему Prozorro понад 18 тис. процедур закупівель.

Економія коштів за результатами завершених торгів склала 21,1 млн грн, що 
становить 2,1 % від очікуваної вартості закупівель.

За результатами допорогових закупівель, спрощених закупівель та запиту 
ціни пропозицій заощаджено майже 5,5 млн грн, або 26 % від загальної суми 
економії.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Робота Центрів надання адміністративних послуг
Станом на 01.07.2022 в області діє 49 ЦНАП: 6 територіальних відділень, 117 

віддалених робочих місць (ВРМ), 2 мобільних ЦНАП.
З початку року в області відкрито 2 нових ЦНАП (Уланівська та Ободівська 

сільські територіальні громади), 1 територіальний підрозділ (село Гранів 
Краснопільської сільської територіальної громади) та створено 36 віддалених 
робочих місць ЦНАП.

Роботу ЦНАП забезпечують 664 особи персоналу, зокрема 380 
адміністраторів та 140 державних реєстраторів.

За І півріччя 2022 року суб’єкти звернення отримали через ЦНАП 499 257 
адміністративних послуг, що на 10,1 % більше проти відповідного періоду 
2021 року. Збільшення кількості наданих послуг відбулося за рахунок 
обслуговування внутрішньо переміщених осіб (довідки ВПО, пошкоджене 
майно).

Одночасно до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг 
надійшло 52,5 млн грн, що на 9,4 млн грн, або на 21,7 % більше ніж у відповідному 
періоді 2021 року.

В умовах воєнного стану оформлення та видача паспорта громадянина 
України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у 8 
ЦНАП області: Вінницькій, Гайсинській, Жмеринській, Калинівській,
Козятинській, Немирівській, Агрономічненській та Якушинецькій
територіальних громадах.

Послуги з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів 
здійснюються в 4 ЦНАП (Вінницька, Жмеринська, Калинівська та Козятинська 
територіальні громади).
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РОЗВИТОК СФЕРИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДЮЛЬНОСТІ
Індекс споживчих цін за січень-червень 2022 року до грудня 2021 року по 

Вінницькій області становив 114,1 % {по Україні -  117,0%). Серед регіонів 
України за цим показником область займає 1 місце.

У червні 2022 року в області середні ціни на 17 з 25 найменувань соціально 
значущих товарів є нижчими за середні по Україні.

Основними факторами зростання цін на продукти харчування є руйнування 
логістичних ланцюгів, підвищення вартості пального, підвищення курсу валют, а 
також зростання світового попиту на продовольчі товари.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 223 
«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 
№ 1548» обласною військовою адміністрацією надіслано рекомендації
територіальним громадам та торговельним мережам щодо необхідності 
застосовування граничного рівня торговельної надбавки в розмірі не більше 10 % 
від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних 
послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з 
реалізацією кінцевому споживачу на наступні продовольчі товари: борошно 
пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, 
яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, 
олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, 
буряк, морква, картопля.

З метою проведення щоденного моніторингу цін і наявності товару в 
торговельних мережах Головним управлінням Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області створено 37 оперативних груп.

У І півріччі 2022 року завершено реконструкцію магазину мережі 
фудмаркетів ТОВ «ТМ «Айва», у м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15 (10 нових 
робочих місць), та відкрито новий магазин ТОВ «АТБ-Маркет» у м. Липовець 
(магазин «Продукти», 36 нових робочих місць).

В області, за оперативною інформацією, працюють понад 7000 об’єктів 
торгівлі та надають послуги харчування понад 1300 об’єктів ресторанного 
господарства.

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
у  рамках виконання плану заходів Програми розвитку туризму у Вінницькій 

області на 2021-2027 роки з обласного бюджету на 2022 рік передбачено 
1130 тис. грн, але у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації 
на територію України фінансування припинено.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору в області за 
І півріччя 2022 року становила 1620,4 тис. грн, що майже у два рази більше ніж у 
І півріччі 2021 року.

З метою розвитку туристичної галузі, а також підвищення рівня обізнаності 
історії та культури України та Вінниччини, протягом І півріччя 2022 року 
проводилась робота з територіальними громадами області та суб’єктами
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туристичної галузі щодо організації та проведення заходів для населення області 
та вимушено переміщених осіб, які перебувають у регіоні.

Спільно з ГО «Подільська асоціація гідів та екскурсоводів» до Дня 
Незалежності України розроблено історико-патріотичний проект «Вінниччина -  
Батьківщина героїв!», що спрямований на підвищення рівня обізнаності історії, 
культури, звичаїв та традицій України і нашого краю. У рамках проекту складено 
три маршрути, під час яких туристи зможуть відвідати місця сили та зародження 
патріотизму, любові до рідного краю, познайомитися з визначними історичними 
постатями та мальовничими куточками Вінниччини.

З метою розширення туристичних потоків у регіоні створюються нові та 
удосконалюються наявні туристичні дестинації.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємства Вінницької області у І півріччі 2022 року виробили будівельної 

продукції (виконали будівельних робіт) на суму 963,5 млн грн.
За видами будівельної продукції; будівництво будівель -  412,1 млн грн, що 

складає 42,8 % від загального обсягу; будівництво інженерних споруд -
551,5 млн грн (57,2 % від загального обсягу).

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію
В області прийнято в експлуатацію 103,7 тис. м  ̂ загальної площі 

житлових будівель (9 місце серед регіонів України).
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла становить 70,6 % (до 

січня-червня 2021 року ( і  місце серед регіонів України).
Частка Вінницької області у загальнодержавному прийнятті житла 

становить 4,3 %.

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»

До уточненого переліку проектів, які планувалось реалізувати у рамках 
програми «Велике будівництво» у 2022 році, включено 17 об’єктів: 5 шкіл, 6 
садочків, 5 спортивних об’єктів та 1 проект економічного розвитку, з них З 
проекти перехідні з програми «Велике будівництво у 2021 році» та 2 перехідні 
спецпроєкти (зокрема, спортивного спрямування та економічного розвитку).

Необхідний розрахунковий обсяг коштів для реалізації 17 проектів у 
2022 році -  868,7,0 млн грн, з них планувалось залучити кошти ДФРР в обсязі
142,4 млн грн, місцеві бюджети -  111,2 млн грн.

У з в ’язку із введенням воєнного стану реалізацію програми призупинено, 
тендерні процедури відмінено через брак фінансування.

Проект з будівництва/реконструкції обласних лікарень
Відповідно до проекту з реконструкції обласних багатопрофільних закладів 

охорони здоров’я, з метою посилення їх спроможності та модернізації 
передбачено у 2022 році провести реконструкцію двох закладів: «КНП
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«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної
Ради» та КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної
Ради». Попередньо для реалізації цих проектів необхідно 827,6 млн грн та
645,0 млн грн відповідно.

Проект реконструкції «КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня 
ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» складається з 7 субпроєктів.

Проект реконструкції КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради» складається з 17 субпроєктів.

У зв ’язку із введенням воєнного стану реалізацію програми призупинено, 
тендерні процедури відмінено через брак фінансування.

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА
У звітному періоді проведено 4 засідання Архітектурно-містобудівної ради, 

на яких розглянуто 18 проектів містобудівної документації.
Продовжується виконання роботи з органами місцевого самоврядування 

щодо розроблення містобудівної документації для населених пунктів та територій 
Вінницької області, особливу увагу приділяють організації розроблення 
комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад.

Містобудівний кадастр області
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.

За звітній період внесено в базу 70 об’єктів містобудування, які надалі будуть 
враховані при оновленні 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, зокрема обов’язкову умову щодо забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, згідно з 
вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
Опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб
За І півріччя 2022 року опрацьовано 371 звернення, заяви і документи у сфері 

охорони культурної спадщини.
За результатом розгляду окремих категорій звернень:
підготовлено 217 довідок щодо наявності об’єктів культурної спадщини на 

земельних ділянках;
розглянуто та затверджено 1 реставраційне завдання; 
погоджено надання в оренду 11 пам’яток;
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розглянуто та погоджено 1 науково-проєктну документацію на проведення 
ремонтно-реставраційних робіт;

надано відповіді на 36 запитів, вимог прокуратури та правоохоронних органів 
області стосовно дотримання законності у сфері охорони пам’яток;

проведено моніторинг 6 пам’яток археології;
розглянуто та затверджено 2 комплекти облікової документації на пам’ятки.

Забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини:
укладено 4 охоронних договори на пам’ятки культурної спадщини (їх 

частини) з власниками (користувачами) пам’яток;
надано 1 припис щодо усунення правопорушень у сфері охорони культурної 

спадщини та сформовано адміністративні справи;
подано 1 звернення до правоохоронних органів та установ стосовно вжиття 

заходів по проведенню самовільних робіт на пам’ятках.
При Управлінні містобудування та архітектури обласної військової 

адміністрації працює консультативна рада з питань охорони культурної 
спадщини, яка складається з провідних науковців у галузі реставрації та 
збереження культурної спадщини, представників громадських організацій, членів 
ІКОМОС. Усі важливі питання щодо збереження об’єктів культурної спадщини, 
проектів нового будівництва чи важливих реставраційних робіт розглядають на 
засіданнях консультативної ради. У звітному періоді проведено 1 засідання 
науково-консультативної ради, на якому розглянуто 2 питання стосовно 
збереження культурної спадщини області.

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
у  І півріччі 2022 року, попри всі труднощі воєнного стану, підприємствами 

агропромислового комплексу забезпечено сталу роботу галузі. 
Сільгоспвиробниками області успішно проведено комплекс весняно-польових 
робіт у 2022 році.

Загальна посівна площа по всіх категоріях господарств у поточному році 
становить 1,614 млн га. У структурі посівів частка зернових культур складає
49,7 %, технічних -  35,1 %, картоплі та овочів -  8,1 %, кормових культур -  7 %. 
Проти 2021 року зменшилась частка зернових культур та зросла частка технічних 
культур, площ під картоплею та овочами, а також кормових культур.

Площі під зерновими культурами зменшились на 96,7 тис. га та становлять
804,2 тис. га. Зокрема, на 30,1 тис. га зменшилися посіви озимих зернових культур 
під урожай поточного року, на 66,6 тис. га -  кукурудзи на зерно, на
5,9 тис. га -  ярого ячменю. Водночас збільшено площі посівів під ярою пшеницею, 
горохом та гречкою.

Площі під соняшником збільшені на 20,3 тис. га, сої -  на 24,3 тис. га. 
Стабільно сформовано в області сировинну базу для виробництва цукру. Цукрові 
буряки посіяно на площі 43,4 тис. га, що забезпечить роботу 5-ти цукрових заводів 
області.
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Навесні 2022 року в області активно впроваджували громадську ініціативу 
«Сади Перемоги», завдяки якій зросли площі посадки картоплі та овочів.

Площі під картоплею цьогоріч становлять 105,6 тис. га, що на 3,8 тис. га 
більше попереднього року. Площі під овочами зросли на 0,3 тис. га і становлять
25.3 тис. га.

Також в області розпочато реалізацію проекту «Українська картопля», мета 
якого відродити національні продуктивні і смакові традиції вітчизняного 
картоплярства. Сортовий насіннєвий матеріал картоплі посаджено на площі 
близько 100 га на землях наукових установ Вінниччини та суб’єктів 
господарювання.

У галузі тваринництва за січень-червень поточного року в усіх категоріях 
господарств вироблено 305,5 тис. тонн молока, 320,8 млн шт. яєць, реалізовано на 
забій сільськогосподарських тварин у живій масі 321,3 тис. тонн.

Якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року, зросла реалізація тварин 
на забій на 13,6 тис. тонн (+4,4 %), скоротилось виробництво молока на
25,9 тис. тонн (-7,8 %), яєць -  на 62,3 млн шт. (-16,3 %).

У харчовій промисловості темпи виробництва промислової продукції за 
січень-червень 2022 року складають 99,7 % до аналогічного періоду 2021 року. 
Обсяги реалізації продукції харчової та переробної промисловості за І півріччя 
2022 року -  28,0 млрд грн, що становить 64,4 % від загального обсягу реалізації 
промислової продукції області.

З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення 
посівної кампанії, а також для активізації підприємницької діяльності у період дії 
воєнного стану станом на 31.05.2022 сільськогосподарськими виробниками 
Вінниччини залучено кредитних коштів на 2,9 млрд грн, зокрема 2,1 млрд грн -  у 
рамках програми державних гарантій «Доступні кредити 5-7-9 %».

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
у  2022 році на ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального 

користування місцевого значення передбачено 1398,1 млн грн коштів державного 
дорожнього фонду.

У межах зазначеного фінансового ресурсу заплановано реалізацію 
23 проектів з капітального та поточного середнього ремонту доріг протяжністю
70.3 км та мостів протяжністю 232,7 п м, заходи з експлуатаційного утримання.

Зокрема, на січень-червень 2022 року передбачено надходження коштів
державного дорожнього фонду в обсязі 559,0 млн грн, з яких надійшло лише
162,0 млн грн (29,0 %) та освоєно 67,7 млн грн (42,0 %). Тому для виконання 
першочергових невідкладних робіт на мережі доріг місцевого значення 
необхідним є надходження фінансових ресурсів державного бюджету згідно з 
помісячним розписом асигнувань на 2022 рік.
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На проведення заходів з експлуатаційного утримання доріг місцевого
значення залучено кошти місцевих бюджетів. У І півріччі 2022 року укладено угод 
з органами місцевого самоврядування на загальну суму 26,5 млн грн.

Транспорт
У 2022 році продовжено роботу із забезпечення транспортною 

інфраструктурою потреб регіону в пасажирських та вантажних перевезеннях. 
Послуги з перевезення пасажирів автобусами надають більше 100 суб’єктів 
господарювання, які використовують близько 1,5 тис. автобусів. На автобусних 
маршрутах загального користування працюють 110 автобусів, пристосованих для 
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, станом на
01.07.2022 лише у м. Вінниця КП експлуатується 77 автобусів, 59 тролейбусів та 
9 модернізованих трамваїв, пристосованих для перевезення пасажирів з 
інвалідністю.

В області продовжують функціонувати 437 внутрішньообласних 
міжміських і приміських маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять 
за межі території району, та близько 100 міських маршрутів.

У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою та змінами до 
статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» у частині організатора 
пасажирських перевезень, проводиться робота з оновлення маршрутної мережі та 
формування реєстру договорів, укладених з районними військовими 
адміністраціями, для подальшої організації пасажирських перевезень та 
забезпечення транспортним сполученням населення області. Проведено роботу з 
перевізниками щодо забезпечення перевезення військовослужбовців після 
відновлення у закладах охорони здоров’я за пред’явленими виписними 
епікризами з медичної картки стаціонарного хворого.

Проводиться спільна робота з відділом державного нагляду (контролю) у 
Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті щодо 
посилення контролю за дотриманням перевізниками чинного законодавства з 
питань щодо пасажирських перевезень та забезпечення здійснення системного 
контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів.

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання 
звітності та інших документів у  період дії воєнного стану або стану війни» 
статистична та фінансова звітність в документальній та (або) в електронній 
формі подається до органів державної статистики протягом трьох місяців 
після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період 
неподання звітності. З огляду на зазначене статистичної інформації за 
1 півріччя 2022 року немає.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Діяльність обласної військової адміністрації спрямовано на реалізацію 

завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2027 року.
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Основними напрямками діяльності є забезпечення стабільного 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, технічне 
оновлення підприємств, поліпшення їх фінансово-економічного стану.

Підготовка до опалювального сезону 2022/23 років
Підготовку до зими розпочато своєчасно, одразу після завершення минулого 

опалювального сезону. Технічні та регламентні роботи по об’єктах житлово- 
комунального господарства та соціальної сфери виконуються планово, з 
врахуванням вимог наказу Начальника обласної військової адміністрації від ЗО 
травня 2022 року № 452 «Про підготовку підприємств житлово-комунального 
господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до 
роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років»

До зими готуються 7 підприємств централізованого теплопостачання (151 
котельня), від яких опалюються 1127 житлових будинків та 245 соціальних 
закладів.

Специфікою для області є те, що від централізованих джерел опалюються 
лише 20% всіх категорій споживачів, решта -  забезпечені автономними/ 
індивідуальними джерелами теплопостачання.

Загальна кількість об’єктів, які готуються до зими -  908 котелень, 5042 
багатоквартирних будинки, 768 садочків, 655 закладів освіти та 121 заклад 
охорони здоров’я.

Враховуючи прогнозовану складність проходження опалювального 
сезону, значна увага зосереджена на упередження кризових ситуацій
пов’язаних з військовою агресією російської федерації та моделювання дій на 
підпорядкованих територіях у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури.

В області 63 територіальних громади, з яких лише 11 не газифіковані, 
80 % всіх категорій споживачів області користуються природним газом.

Відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від
27.06.2022 № 846 кожною територіальною громадою розроблено та затверджено 
Антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання, в 
яких змодельовані ситуації відсутності енергоносіїв та порядок дій органів і служб 
на підпорядкованих територіях.

Крім того, відпрацьовані додаткові заходи для захисту населення та 
забезпеченню теплопостачання (зокрема придбання електрообігрівачів, буржуйок 
для соціально незахищених верств населення).

Згідно з Антикризовими планами, заплановано дооснащення 15 котелень 
котлами на альтернативних видах палива (загальна кількість котелень, що будуть 
переведені на альтернативні види палива становить 23 одиниці).

Відповідні роботи здійснюються оперативно, що дає можливість 
стверджувати про своєчасний початок опалювального сезону, оскільки при 
пониженні температури буде здійснено запуск основного обладнання.

Слід відзначити, що значна робота щодо дооснащення котелень 
альтернативними котлами проведена в минулих періодах. Як результат, частка

65



котелень, що використовують альтернативне паливо, до загальної кількості 
котелень, становить 45,1 %.

Створено запаси твердого палива на опалювальний сезон:
дрова -  247 тис. куб. метрів (91 % від потреби на опалювальний сезон);
вугілля -  15,8 тис. тон ( 75 % від потреби);
паливна тр іска- 15,4 тис. тон. Тріска поставляється безпосередньо на об’єкти 

теплопостачання, згідно заключних договорів, в обсягах щонайменше чотирьох 
денного запасу.

Також громадами придбано З щеподробильні установки, які переробляють на 
паливну тріску відходи від розчистки об’єктів благоустрою та лісосмуг.

Створено запаси бензину 32 тони, дизельного пального -  35 тони.

Актуальний стан парку резервного обладнання
Проведено ревізію, визначено відповідальних працівників та підготовлено до 

роботи електричні генератори різної потужності (бензинові, дизельні).
Фактично наявно генераторів по територіальних громадах -  290 од.
Крім того, по обласних підприємствах тепло-, водо-, електро- та 

газопостачання також створено резерв матеріальних цінностей для запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, у тому числі 150 од. пересувних електростанцій різної 
потужності (AT «Вінницяобленерго» -  43 од., AT «Вінницягаз» -  25 од., на 
КП «Вінницяоблводоканал» -  9 од., КП «Вінницяоблтеплоенерго» -  9 од., 
КП BMP «Вінницяміськтеплоенерго» -  8 од., підрозділи ДНСН -  56 од.).

По комунальним підприємствам створено та укомплектовано аварійно- 
ремонтні бригади, визначено місця їх збору та дислокації. Забезпечено резервний 
запас паливно-мастильних матеріалів та аварійної техніки.

Водночас по області визначено близько 300 стаціонарних пунктів обігріву 
(поадресно). Це, в більшості випадків, заклади освіти, охорони здоров’я, 
культури, приміщення колишніх рад (старостати), які оснащені альтернативними 
джерелами теплопостачання та генераторами.

Спільно з підрозділами ДСНС визначено 26 місць для розгортання мобільних 
пунктів обігріву. Решта буде визначатись виходячи з реальних потреб відповідних 
територій.

Водночас пріоритетами залишаються і заходи з енергозбереження та 
енергоефективності.

протягом І півріччя 2022 року на території області побудовано З сонячних 
електростанції. Так, загальна їх кількість зросла до 96, встановлена фактична 
потужність станом на кінець звітного періоду становить 284,6 МВт, Також на 
території області працює 3 1 мала гідроелектростанція встановленою потужністю 
24,187 МВт. Зазначені об’єкти альтернативної енергетики 
згенерували 154,767 млн кВт/год.
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На території області працюють З біогазові установки встановленою 
потужністю 18,199 МВт та 2 когенераційні установки встановленою потужністю 
1,615 МВт, які протягом І півріччя 2022 року згенерували 53,6 млн кВт/год.

Відшкодування за рахунок коштів резервного фонду державного 
бюджету, покриття витрат місцевим бюджетам та закладам спільної 
власності територіальних громад, сплачених закладами за комунальні 
послуги, спожиті у будівлях, в яких в умовах воєнного стану на безоплатній 
основі розміщені тимчасово переміщені особи

Профінансовано з державного бюджету в 2022 році 26 715 189,9 грн.
За березень профінансовано 18 773 197,0 грн (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2022 Nq 491-р), з них: по основному реєстру -  
17 849 913,36 грн, додатковому реєстру -  923 283,04 грн. Компенсацію отримали 
266 закладів 46-и громад області та трьох профільних Департаментів.

За квітень профінансовано 4 808 828,90 грн (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2022 Мя 654-р). Компенсацію отримали 143 заклади 
З 8-й громад області та трьох профільних Департаментів.

За травень профінансовано З 133 164 грн (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27.09.2022 Кя 840-р). Компенсацію отримали 108 закладів 
30-и громад області та трьох профільних Департаментів.

Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя
Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки затверджено 

рішенням 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 № 752 
(далі -  Програма). У 2022 році відповідно до рішення 15 сесії обласної Ради 
8 скликання від 24.12.2021 № 288 «Про обласний бюджет на 2022 рік» в 
обласному бюджеті для виконання природоохоронних заходів Програми 
заплановано 52050,0 тис. грн.

У з в ’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації 
проти України реалізація заходів у  2022 році не проводилася.

Відповідно до вимог Закону України» Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» та розпорядження Голови обласної державної 
адміністрації від 16.03.2018 № 201 «Про затвердження переліку адміністративних 
послуг, які надаються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами» у 
І півріччі 2022 року розглянуто 846 заяв на отримання адміністративних послуг, 
зокрема, дозвільних документів. За результатами розгляду поданих документів 
дозвільним органом надано 678 адміністративних послуг. Повернуто на 
доопрацювання 126 комплектів документів.

Кількість позитивних висновків з оцінки впливу на довкілля, виданих 
обласною владою -  24. Кількість документів обласного рівня, що пройшли 
стратегічну екологічну оцінку -  27 матеріалів.
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Системний підхід до вирішення питань у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами (далі -  ТПВ) залишається одним із найважливіших 
пріоритетів стратегічного розвитку області, оскільки він є запорукою 
забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.

В області сформовано чітке бачення організаційних заходів у цій сфері, які 
передбачають впровадження цілісної системи поводження з ТПВ, із 
запровадженням повного циклу переробки.

Пріоритетними початковими етапами впровадження такої системи 
залишаються заходи з налагодження роздільного збору ТПВ.

Протягом І-ІІ кварталів 2022 року роздільним збиранням із поділом на 4 
фракції охоплено території Тульчинської міської та Шпиківської селищної 
територіальних громад. Централізоване вивезення ТПВ здійснюється міським 
комунальним підприємством «Тульчинкомунсервіс», яке надає послуги 
населенню м. Тульчина, сіл: Суворівське, Дранка, Одаї, Ганнопіль та приміським 
населеним пунктам.

У більшості населених пунктів територіальних громад, які входять до 
Гайсинського району, встановлені контейнери для роздільного збирання на 
міському полігоні ТПВ та проводиться сортування. Основними видами корисних 
компонентів, які відсортовуються та відправляються на переробку є пластик, 
папір, скло.

Значно покращилась ситуація щодо поводження з ТПВ на території 
Чернівецької територіальної громади. У 6 населених пунктах громади 
запроваджено систему роздільного збору відходів. Організовано майданчики для 
збору та тимчасового зберігання відходів, придбано контейнери, відремонтовано 
транспортні засоби для вивозу, поновлено під’їзні шляхи до сміттєзвалищ.

Впровадження роздільного збору ТПВ в області має позитивну тенденцію 
(зокрема, на кінець 2017 року роздільний збір організовано у 37 населених 
пунктах, на кінець 2018 року -  в 74, на кінець 2019 року — в 95, на кінець 2020 
року -  в 112, на кінець 2021 року -  вже у 146, а на початок 2022 року -  в 156 із 
1504 населених пунктах запроваджено такий збір). Проводиться відбір скла, 
полімерів, заліза та паперу. У ряді інших районів проводяться підготовчі роботи 
щодо його організації.

Водночас в області функціонують сміттєсортувальні лінії на Вінницькому 
міському полігоні побутових відходів та на полігоні смт Муровані Курилівці. 
Завершено будівництво сміттєсортувальних комплексів у містах Іллінці, 
Калинівка та Козятин, Бар, які наразі працюють у тестових режимах.

Збір вторинної сировини позитивно впливає на стан навколишнього 
середовища. Тож реалізація такої сировини дозволяє отримати додаткові 
фінансові ресурси для розвитку підприємств (як приклад, Іллінецька 
територіальна громада, на сміттєпереробному комплексі якої створено цех із 
переробки поліетиленових пляшок), придбання утилізатора для спалення 
побутових відходів, що не підлягають переробці, дозволить завершити 
«життєдіяльність» побутових відходів.
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Одним із найважливіших у сфері поводження з ТПВ залишається питання 
ЩОДО розроблення схем санітарної очистки. Питання розробки, погодження та 
затвердження в установленому порядку схем санітарного очищення населених 
пунктів опрацьовують із врахуванням потреб новостворених територіальних 
громад, вишукують шляхи фінансування виконання таких робіт. Так, 
Гайсинською районною військовою адміністрацією головам 5 територіальних 
громад рекомендовано переглянути наявні схеми санітарного очищення 109 
населених пунктів відповідно до нового адміністративно-територіального устрою 
та чинних вимог. У 9 територіальних громадах району розробляють схеми 
санітарного очищення.

На території Вінницької області розроблено проєкт Регіонального плану 
управління відходами, завдяки якому кожна територіальна громада має чіткий 
план дій у вирішенні будь-якого питання щодо забезпечення сталого управління 
відходами.

Водночас з метою підвищення рівня свідомості та культури населення щодо 
сучасного та безпечного поводження з відходами в області постійно проводять 
інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Благоустрій
Відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від

06.04.2022 № 252 організовано та проведено щорічну акцію з благоустрою та 
санітарної очистки територій населених пунктів області. У поточному році 
організовано комплексну роботу, спрямовану на благоустрій територій парків, 
скверів, алей, озеленення і приведення у належний санітарний стан території 
населених пунктів області, прибудинкових територій, ліквідацію стихійних 
сміттєзвалищ тощо.

Окрему увагу приділено впорядкуванню кладовищ, наявних пам’ятників, 
місць поховання загиблих воїнів, полеглих у боях за свободу та територіальну 
цілісність України.

До виконання робіт активно долучались трудові колективи підприємств, 
установ та організацій всіх форм власності, які загальними зусиллями приводили 
до охайного стану території населених пунктів області.

Проводились роботи з прибирання автомобільних доріг загального 
користування державного значення від бруду І сміття, поліпшенню санітарного 
стану та благоустрою смуг відведення, зокрема і в межах населених пунктів. Так, 
у межах населених пунктів області за період проведення щорічної акції прибрано
1814,4 тис.м^ доріг.

Екологічна безпека навколишнього середовища
У звітному періоді 2022 року підготовлено документацію щодо розширення 

на 12 га площі об’єкту природно-заповідного фонду Ільківський став у 
Вінницькому районі, проведено моніторинг можливості створення з нових 
об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
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У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою здійснюють 
заходи щодо переоформлення положень та охоронних зобов’язань об’єктів 
природно-заповідного фонду (далі -  ПЗФ). Підготовлено та надіслано до 
територіальних громад та інших користувачів земель та територій об’єктів ПЗФ 
55 листів, належним чином переоформлено 56 пакетів документів 
природоохоронної документації.

З метою здійснення моніторингу додержання органами місцевого 
самоврядування режимів використання земель ПЗФ та прибережно-захисних смуг 
створено робочу групу, що здійснює виїзні обстеження зазначених об’єктів.

проводять консультації щодо забезпечення фінансування розроблення 
технічної документації та встановлення меж об’єктів ПЗФ коштами місцевих 
бюджетів територіальних громад.

На базі комунального закладу Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване 
лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс» функціонує Подільський 
зоопарк, що утримується за кошти обласного бюджету та власні кошти 
підприємства.

Забезпечується функціонування екологічного освітньо-виховного центру на 
території природного парку «Кармелюкове Поділля».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 
«Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря» розроблено проект регіональної «Програми державного 
моніторингу в галузі охорони повітря на 2022-2026 роки для зони «Вінницька».

Протягом звітного періоду проведено заліснення 77,7 га площ переважно 
деградованих земель.

Проведено вибірковий моніторинг водоохоронних зон і прибережних 
захисних смуг уздовж водних об’єктів з метою їх збереження та залуження.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
В умовах воєнного стану соціальна сфера не припиняла працювати. З перших 

днів війни активно розпочали приймати внутрішньо переміщених осіб, 
координувати їх розміщення, приймати гуманітарну допомогу та передавати 
іншим областям. Вчасно проводились нарахування державних допомог, житлових 
субсидій, пільг та інших виплат. Держава забезпечила вчасне фінансування, щоб 
громадяни України відчули її підтримку.

Організація роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення
На території Вінницької області функціонує 63 «фронт»-офіси з надання 

адміністративних послуг соціального характеру.
Із впровадженням воєнного стану в Україні всі територіальні громади області 

продовжують здійснювати безперебійний прийом документів для призначення 
різних видів державних допомог, пільг та житлових субсидій із використанням 
ПК «Соціальна громада», що забезпечує стабільну роботу управлінь соціального 
захисту населення районних військових адміністрацій.
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Кількість посадових осіб територіальних громад, робочі місця, яких 
підключено до Програмного комплексу станом на 01.07.2022 становить 726 осіб, 
що на 51 % більше ніж у II півріччі 2021 року.

Державні адресні допомоги
В умовах війни забезпечено 100 % фінансування виплати всіх призначених 

державних допомог, житлових субсидій, пільг.
Видатки на виплату державних адресних допомог Вінницької області у 

І півріччі 2022 року склали 1 млрд 252,3 млн грн (що на I I  % більше проти 
аналогічного періоду 2021 року).

Кількість отримувачів державних адресних допомог, яким здійснено 
виплати, становить понад 91 тис.

«Пакунок малюка»
Станом на 01.07.2022 кількість виданих пакунків малюка складає 1698 шт., 

що становить 100 % від потреб отримувачів.
Кількість осіб, яким виплачено грошову компенсацію вартості «пакунок 

малюка», становить 3211 отримувачів на суму 25,0 млн грн у відсотковому 
співвідношенні -  100 %.

Соціальні стипендії
Протягом січня-червня 2022 року соціальну стипендію нараховано та 

виплачено 1176 студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої 
освіти на суму 15,3 млн грн у відсотковому співвідношенні -  100 %.

Житлові субсидії та виплата пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі

Станом на 01.07.2022 кількість домогосподарств, яким призначено субсидію, 
становить 131,2 тис., що на 13,2 тис. домогосподарств більше, якщо порівняти з 
аналогічним періодом минулого року. Сума нарахованих та виплачених житлових 
субсидій у 2022 році становить 8І5,1 млн грн.

Субсидію на житлово-комунальні послуги отримали 106 тис. 
домогосподарств на загальну суму 737,0 млн грн, субсидію на тверде паливо і 
скраплений газ -  25,2 тис. домогосподарств на 78,1 млн грн.

Автоматичне перепризначення житлових субсидій на неопалювальний 
період, без звернення громадян, проведено 104,1 тис. домогосподарствам, що на 
13 % більше проти аналогічного періоду 2021 року, що дало можливість не 
звертатись до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

За І півріччя 2022 року здійснено 121,6 тис, виплат особам, які мають 
право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива і скрапленого газу, в грошовій готівковій формі на загальну суму
124,1 млн грн.

71



Здійснено 208,4 тис. виплат особам, які мають право на пільги на житлово- 
комунальні послуги в грошовій безготівковій формі на загальну суму
92,8 млн грн.

Соціальний захист осіб з інвалідністю
У Вінницькій області проживає 103,094 тис. осіб, яким встановлено групу 

інвалідності. Обласна військова адміністрація забезпечує виконання роботи щодо 
соціального захисту осіб з інвалідністю, а саме в частині забезпечення:

реабілітаційними заходами -  надано реабілітаційні послуги, у І півріччі 
2022 року -  301 особі, зокрема ВПО -  12 (ДРУ ЦКР «Промінь»);

транспортними засобами -  особам з інвалідністю передано у власність, 
протягом І півріччя 2022 року 24 гуманітарних автомобілів та 10 автомобілів, 
отриманих за кошти державного бюджету, які перебували у користуванні 
зазначених осіб більше 10-ти років.

Так, у І півріччі обласною військовою адміністрацією переоформлено у 
власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю З автомобілі, отриманих за 
кошти державного бюджету, та 2 гуманітарні автомобілі.

Водночас особам з інвалідністю, які мають право на компенсаційні виплати,
13 субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам профінансовано у 
І півріччі 2022 року -  522645,95 грн.

В області функціонують соціально-транспортні служби «Соціальне таксі» 
для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у
14 територіальних громадах.

У І півріччі 2022 році зазначеними службами надано 3100 транспортних 
послуг 370 особам з інвалідністю.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб (далі -ВПО)
У зв’язку зі збільшенням чисельності осіб, які перемістилися до Вінницької 

області з територій, на яких відбуваються військові дії, значно збільшилось 
навантаження на працівників органів соціального захисту населення. Так, 226 
працівників органів соціального захисту населення займаються питаннями щодо 
внутрішньо переміщених осіб, що становить 27 % від фактичної чисельності.

Протягом січня-березня 2022 року здійснено 12,0 тис. виплат щомісячної 
грошової допомоги для покриття витрат на проживання, зокрема, на оплату 
житлово-комунальних послуг -  у загальному обсязі 11,4 млн грн.

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам з 20.03.2022 до
01.07.2022 нараховано та виплачено в обсязі 1 млрд 056,7 млн грн.

Компенсація власникам, які прихистили ВПО
Загальна сума нарахованої компенсації за березень-червень поточного року 

з державного бюджету складає 7,3 млн грн, з яких -  4,9 млн грн (67 %) виплачено 
станом на 01.07.2022.

Загальна сума нарахованої компенсації для виплати міжнародними 
організаціями за квітень-червень складає 19,1 млн грн, для 12,1 тис. виплат.
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Задля забезпечення інтеграції, соціальної підтримки, соціальної адаптації, 
самореалізації, інформування та захисту пільгових категорій населення, зокрема 
внутрішньо переміщених осіб, здійснюються усі можливі заходи.

з  24.02,2022 на постійній основі проводиться співпраця з 13 міжнародними 
організаціями (УВКБ ООН, МОМ, Всесвітня продовольча програма, 
Міжнародний комітет порятунку. Лікарі без кордонів, Inter SOS, Міжнародний 
комітет Червоного Хреста, Triangle, Acted, БФ «Право на захист», ЮНІСЕФ, 
People in need) та періодично з 342 організаціями.

Також міжнародними організаціями надаються Cash -  виплати ВПО задля 
соціальної підтримки.

Для оперативного реагування створено цілодобову гарячу лінію для надання 
консультацій з питань соціального захисту ВПО (щодо розселення в 
територіальних громадах, отримання статусу, виплат та реагування на інші 
гуманітарні потреби).

Для функціонування кол-центру залучено кошти обласного бюджету 
(підключення, заробітна плата операторам, оплата послуг зв’язку) та допомогу від 
міжнародної громадської організації «АКТЕД», яка забезпечила необхідним 
обладнанням (ноутбуки, гарнітура) та програмним забезпеченням.

За І півріччя 2022 року до кол-центру надійшло понад 5,3 тис. дзвінків.
Також Вінницьким обласним центром соціальних служб спільно з 

партнерською громадською організацією «Елеос-Херсон» з березня 2022 року 
надається психологічна допомога ВПО дорослим і дітям (зокрема тим, хто 
постраждав від насилля). Надано консультацій 435 особам.

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 01.07.2022 з числа ветеранів війни, які 
перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій до
24.02.2022 -  18 553 особи; особи з інвалідністю внаслідок війни -  888; учасників 
війни -  34; постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського 
протесту -  37; членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях 
громадського протесту -  5.

У І кварталі 2022 року здійснено виплату матеріальної допомоги для 
здійснення почесної церемонії поховання в обсязі 11 660,7 тис. грн, відповідно до 
Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 16 сесії Вінницької 
обласної Ради 8 скликання від 24.12.2021 № 298.

Згідно з програмою у І півріччі 2022 року 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
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сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на 15 тис. грн, 33 постраждалим особам -  
на 33 тис. грн.

V І півріччі 2022 року організовано безкоштовне відвідування учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей кінотеатру «Смарт Сінема» (40 осіб); тюбінгового 
парку Dream Park Vinnytsia (150 осіб); театру та концертів (362 особи).

З огляду на події, що відбуваються на території нашої країни, виникла 
необхідність у посиленні соціальної підтримки сімей наших Захисників та 
Захисниць. Так, у всіх територіальних громадах визначено осіб, відповідальних за 
роботу з такими сім’ями, налагоджено постійний моніторинг потреб та 
проблемних питань таких осіб, забезпечується оперативне реагування стосовно їх 
вирішення.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій громадян

V I півріччі 2022 року житло придбав учасник бойових дій на території інших 
держав на суму 1 675 374 грн. Кошти субвенції використані в повному обсязі 
(постанова 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» (УБД на території інших держав).

Покращення ефективності системи соціального забезпечення, 
обслуговування та надання соціальних послуг населенню

У звітному періоді в інтернатних закладах системи соціального захисту 
населення області фактично проживало 1 742 особи, що становить 95,2 % 
наповненості, та надаються соціальні послуги стаціонарного догляду за особами, 
які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності. З 
початку повномасштабного вторгнення військових сил російської федерації на 
територію України кількість клієнтів інтернатних закладів зростає, у зв’язку з 
прийняттям та розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Для прийому евакуйованих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю за 
наданою фінансовою підтримкою (45 тис. євро) незалежною міжнародною 
медичною гуманітарною установою «Лікарі без кордонів» завершено 
реконструкцію 5 поверху Комунальної установи «Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку».

За підтримки міжнародної організації з міграції (МОМ) здійснено 
облаштування санітарно гігієнічних кімнат програми «Паліативний догляд» у 
Вінницькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» (далі -  центр «Обрій»).

У співпраці з «HelpAge International» проведено роботи з монтажу внутрішніх 
мереж водопостачання, водовідведення, монтажу підлоги та підшиття стелі.

У рамках проекту «Ковток повітря» для батьків дітей, що потребують 
паліативного догляду» за підтримки благодійної організації «ВПЛИВ» завершено 
ремонті роботи приміщень площею 124,8 кв.м, для створення умов та 
впровадження соціальної послуги «Паліативний догляд».
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За фінансової допомоги МФ Inclusion Europe «Інклюзивна Європа» та ВГО 
«Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» 
підготовлено приміщення філії центру «Обрій» для надання послуг денного 
догляду шляхом проведення ремонтних робіт в укриттях та приміщеннях у 
с. Гнатків.

З метою розвитку розгалуженої системи надавачів соціальних послуг 
обласною військовою адміністрацією надається організаційно-методична 
допомога органам місцевого самоврядування щодо створення закладів соціальної 
сфери, зокрема, станом на 01.07.2022 в області створено 43 центри надання 
соціальних послуг, при яких функціонують 17 відділень надання соціальних 
послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (стаціонарний догляд) та 
18 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), у складі яких створено 8 стаціонарних відділень постійного 
перебування/проживання (стаціонарний догляд).

У 2 територіальних громадах області (Краснопільська, Кунківська сільські 
територіальні громади), в яких не створено комунальних надавачів соціальних 
послуг, укладено договір з сусідніми територіальними громадами для надання 
соціальних послуг шляхом надання субвенції на вищезазначені цілі.

В області соціальну послугу догляду вдома отримує 13 784 особи похилого 
віку та осіб з інвалідністю, що складає 93 % від потреби.

Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та 
протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

Завдяки активній роботі з громадами стосовно запобігання та протидії 
домашньому насильству в області створено 26 спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб (8 мобільних бригад, З притулки, 5 кризових кімнат, 2 денні 
центри, 7 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного 
консультування, 1 лінія довіри) (наприкінці 2021 року кількість спеціалізованих 
служб становила 12).

З метою надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства, вирішення проблемних питань населення області, 
зокрема внутрішньо переміщених осіб, розширено та затверджено обласною 
військовою адміністрацією території обслуговування мобільних бригад.

Для проведення інформаційно-просвітницької роботи та надання соціально- 
психологічної допомоги постраждалим особам протягом 2022 року мобільними 
бригадами здійснено 245 виїздів та надано послуги 223 постраждалим особам (16 
чоловікам, 183 жінкам, 24 дітям). До притулку направлено 4 жінки та 11 дітей. 
Проведено 413 телефонних консультацій.

Протягом І півріччя 2022 року послугами Відділення надання соціальних 
послуг особам/дітям/сім’ям, які постраждали від насильства скористались 
22 жінки та 40 дітей (23 хлопчики та 17 дівчат).

Жінки у 2022 році отримали 1294 послуги; 1220 -  соціальні, 72 -  
психологічні, 2 -  юридичні консультації.
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ДІТИ отримали 69 послуг, з них: 60 -  соціальні послуги, 9 -  психологічні 
консультації.

Протягом І півріччя 2022 року надавачами соціальних послуг надано 
психологічну підтримку 4518 сім’ям та окремим особам з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які перебувають у територіальних громадах області.

У центрі для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками 
(модель Барнахус), за І півріччя 2022 року проведено 4 допити.

Під час воєнного стану Центр продовжує свою роботу. З 24 лютого 
розширився перелік категорій дітей, з якими проведено допити, а саме: діти, які 
постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України. 
Загалом під час воєнного стану в Барнахусі допитали 8 дітей, з них 7 потерпілих 
та 1 свідок. З 7 потерпілих 4 постраждали від ракетного обстрілу 14.07.2022 у 
м. Вінниця. Надалі ці дані можуть бути використані у міжнародних судах проти 
російської федерації, як докази ймовірних злочинів і злочинів проти людяності, 
скоєних на території України.

Обласна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (О 800 75 04 75) 
працює цілодобово.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Реалізація права дитини на сімейне оточення
Корективи до основних напрямів діяльності служб у справах дітей внесено 

збройною агресією Російської Федерації щодо України, адже з’явились категорії 
дітей, які потребують пильної уваги і допомоги.

У звітному періоді 2022 року статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, набуло 178 дітей. Станом на 01.07.2022 на первинному 
обліку служб у справах дітей області перебувало 2255 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. За звітний період до сімейних форм 
виховання (опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) 
влаштовано 146 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Відсоток статусних дітей, що виховуються в родинах громадян України склав 94.

Станом на 01.07.2022 в області функціонувало 66 дитячих будинків 
сімейного типу та 115 прийомних сімей, до яких влаштовано та перебувало на 
вихованні 632 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа. Протягом звітного періоду створено 1 прийомну сім’ю та 1 
дитячий будинок сімейного типу.

Особлива увага приділяється захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на територію 
області в умовах воєнного стану.

Контроль за станом утримання, виховання переміщених дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування

З метою забезпечення контролю щодо додержання права дітей, які прибули і 
прибудуть до регіону, зокрема, без супроводу батьків або законних представників, 
до всіх служб у справах дітей направлені відповідні рекомендації щодо порядку
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ведення обліку дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) на території 
України, де не ведуться бойові дії, або за межі України.

Протягом І півріччя 2022 року на Вінниччину прибуло 118 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, разом зі своїми законними 
представниками: батьками-вихователями, прийомними батьками, опікунами/ 
піклувальниками, які перемістились до ЗО територіальних громад області. 
Найбільше таких дітей переміщено із Донецької, Харківської та Херсонської 
областей. Службами у справах дітей проведені відповідні заходи щодо 
поновлення виплат для дітей таких сімей, в окремих випадках відновлення 
документів, взяття на відповідний облік, виявлення і задоволення першочергових 
потреб таких родин. Спільно з МБО «Партнерство «Кожній дитині» в рамках 
проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка сімей в умовах воєнного 
часу» проводиться постійний моніторинг щодо потреб евакуйованих сімей, які 
взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під особливим контролем служб у справах дітей області перебуває питання 
щодо захисту прав дітей з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 
сімей опікунів, піклувальників, які евакуйовані за кордон. Тимчасово, на час 
воєнного стану, перемістилися за кордон 12 дитячих будинків сімейного типу, 6 
прийомних сімей та 84 дитини з сімей опікунів/піклувальників. Загалом у 20 
європейських країн та США перемістилося 157 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, із законними представниками. Найбільшу кількість 
таких дітей прийняли: Франція, Італія, Польща, Німеччина, Румунія, Чехія. З 
метою убезпечення зазначеної категорії дітей від можливих негативних наслідків, 
питання про їх перебування за кордоном перебуває на особливому контролі 
служб у справах дітей.

Усі вищезазначені діти перебувають на відповідному консульському обліку, 
з їх законними представниками підтримується постійний зв’язок щодо умов 
проживання, навчання, надання медичної допомоги. За цією категорією дітей і 
батьків зберігаються відповідні виплати, що надає Україна. Можливі переміщення 
такої категорії дітей за кордоном (з однієї країни до іншої) знаходяться постійно 
в полі зору служб у справах дітей.

У зв’язку із початком бойових дій з області організовано виїзд дітей групами 
з супроводжуючими із Жмеринського та Вінницького обласних центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей, загалом виїхало 44 статусних дитини 
та тих, що опинились у складних життєвих обставинах, до Чеської Республіки та 
Польщі. Наразі діти повернулись до регіону і влаштовуються в сім’ї громадян 
України.

Профілактика соціального сирітства
Активно проводилась робота і щодо профілактики соціального сирітства.
Загалом протягом І півріччя 2022 року на обліку служб у справах дітей 

перебувало 1468 таких дітей, як ті, що опинились у складних життєвих 
обставинах, знято з обліку 250 дітей у зв’язку з усуненням умов та обставин, які 
стали підставою для взяття дітей на облік.
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Служби у справах дітей здійснили перевірки щодо умов утримання і 
виховання 1190 дітей, які повернулися додому на час воєнного стану із закладів 
інституційного догляду.

Відповідна профілактична робота проводилась із 50 дітьми, які перебувають 
на профілактичному обліку в поліцейському підрозділі ювенальної превенції і про 
яких отримують інформацію служби у справах дітей.

Протягом звітного періоду 44 дитини взято на облік служб у справах дітей з 
підстави жорстокого поводження з ними, а загалом 138 дітей перебували на 
відповідному обліку.

Здійснювались відповідні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Неблагополучна 
сім’я» тощо. Упродовж І півріччя 2022 року організовано та проведено за участю 
представників, дотичних до охорони дитинства структур, 840 профілактичних 
рейдів, обстежено 1343 сім’ї, попереджено 548 батьків, ініційовано притягнення 
до відповідальності 57 батьків.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Консолідований бюджет (кошти місцевих бюджетів та інші субвенції, без 

врахування коштів НСЗУ) галузі охорони здоров’я Вінницької області на 
2022 рік складає 1052,7 млн грн, зокрема на заробітну плату з нарахуваннями -
3 16.6 млн грн; медикаменти -  88,3 млн грн; харчування -  7,4 млн грн; енергоносії 
-  461,2 млн грн; інші поточні видатки -  76,6 млн грн; капітальні видатки -
102.6 млн грн.

В область за 6 місяців поточного року залучено 2,9 млрд грн коштів 
Національної служби здоров’я України шляхом підписання угод на пакети 
медичних послуг.

Проти 2021 року зріс рівень середньомісячної заробітної плати медичного 
персоналу галузі.

Так, середньомісячна заробітна плата медичного персоналу склала:
на первинному рівні: лікарів -  22771 грн, середнього медперсоналу -  

13829 грн, що відповідно на 12,8 % та 44,4 % більше ніж у 2021 році (20182 грн та 
9579 грн);

вторинномурівні: лікарів-21756  грн, середнього медперсоналу -  15023 грн, 
що на 40 % більше ніж у 2021 році (15481 грн та 10778 грн).

третинному рівні: лікарів -  20838 грн, середнього медперсоналу -  16127 грн, 
що відповідно на 34,4% та 28,2 % більше ніж у 2021 році (15509 грн та 12582 грн).

Продовжується реалізація субпроєкту Світового Банку «Складова 
розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на 
покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». На 
сьогодні укладено договорів на 30,5 млн дол. СІЛА.

Відбувається етап підготовки до поставки медичного та стерилізаційного 
обладнання для нової будівлі Кардіоцентру на 7,8 млн дол. США. Вже поставлено 
обладнання та надано послуг на суму 3,2 млн дол. СІЛА. Будівельні роботи 
виконано на 75 %.
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V рамках впровадження регіонального субпроєкту за І півріччя 2022 року за 
рахунок обох джерел фінансування (Світовий банк, обласний бюджет) проведено 
397 планових коронарографій хворим 1 черги обласного реєстру хворих із 
серцево-судинною патологією. У 54,2 % хворих виявлено патологію коронарних 
судин. Із зазначеної кількості обстежених хворих 40 % -  пацієнти з «критичним 
станом судин», простентовані безкоштовно під час планової коронарографії. На 
планове оперативне втручання направлено 13,1 % планово обстежених хворих.

Станом на 01.07.2022 у КНП «Вінницький регіональний клінічний 
лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 1016 
коронарографій (зокрема, 41,7 % ургентних). Всього операцій стентувань 
коронарних судин -  596 (55,9 % ургентних). Проведено 1087 оперативних 
втручань, з них 49 -  на відкритому серці.

На базі Кардіохірургічного центру КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня 
ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» проведено 196 кардіохірургічних 
втручань, з них 11 -  на відкритому серці. Маленьким пацієнтам області на базі 
КЬШ «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» проведено 25 
кардіохірургічних втручань, з них 10 -  на відкритому серці.

V I  півріччі 2022 року галузь переформатувала свою роботу
З 24 лютого медична система Вінниччини працює в посиленому режимі, З 

початку війни кількість закладів не зменшилась. В області функціонує 138 
закладів охорони здоров’я: 59 закладів первинної медичної допомоги, 45 закладів 
вторинної медичної допомоги та 34 заклади обласного підпорядкування.

З числа працівників закладів 153 медики мобілізовані або добровольцями 
пішли до лав ЗСУ. 139 медичних працівників з числа ВПО працевлаштовані в 
заклади області.

Завдяки співпраці Військово-медичного клінічного центру Центрального 
регіону. Української військово-медичної академії та цивільної охорони здоров’я 
області створено потужну мережу надання медичної допомоги пораненим 
військовослужбовцям та цивільним.

Наказом ДСК Вінницької обласної військової адміністрації визначено 23 
заклади для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. 
Ліжковий фонд становить 2085 ліжок (25,0 % від загального ліжкового фонду та 
50 % ліжкового фонду визначених закладів). Заклади поділено за напрямками: 
лікування військовослужбовців у гострому та підгострому періодах та 
реабілітація.

З метою забезпечення потреб галузі в лікарських засобах та виробах 
медичного призначення створено єдиний склад медичної гуманітарної допомоги 
на базі обласного закладу КЗ «База спеціального медичного призначення». За 
період з 01 березня до 01 липня 2022 року відбулося 95 поставок гуманітарної 
допомоги (понад 223 тонни, з них 8 тонн медичного обладнання, 90 тонн 
медичного інвентарю (функціональні ліжка, матраци), 75 тонн виробів медичного 
призначення, ЗО тонн медикаментів). З рівня Міністерства охорони здоров’я 
України поставлено 368 одиниць обладнання, що передані на заклади охорони
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здоров’я (Апарат ШВЛ -  6 од., монітори пацієнта -  15, ВАК системи -  5, наркозно-
дихальній апарат -  2, інфузійний насос -  11, ноутбуки -  300, апарат 
рентгенівський діагностичний пересувний -  6, діагностичний УЗІ апарат -  19, 
кардіограф -  З, автомобілі екстреної ШМД -  ЗО).

Парк санітарних автомобілів КНП «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» поповнився на ЗО автомобілів, 
отриманих від ДП «Медичні закупівлі України» шляхом
централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету. 
4 автомобілі екстреної медичної допомоги отримано як гуманітарну допомогу.

На потреби Збройних сил України передано 63 автомобілі екстреної медичної 
допомоги.

За період повномасштабного вторгнення бригадами ЕМД здійснено 
перетранспортування 1577 поранених та постраждалих з евакуаційних потягів до 
закладів охорони здоров’я м. Вінниці.

Також до закладів охорони здоров’я м. Львів для подальшого лікування за 
кордоном перетранспортовано 47 поранених.

19 бригад ЕМД виїжджали для евакуації поранених із зони проведення 
бойових дій. Ними доставлено 60 постраждалих у заклади охорони здоров’я 
м. Вінниці.

Відповідно до наказу МОЗ України від 27.03.2022 №537 «Про організацію 
комбустіологічної допомоги в умовах воєнного часу» на базі КНП «Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» створено 
клінічний центр термічної травми і пластичної хірургії другого рівня для надання 
допомоги постраждалим внаслідок дії термічного, електротермічного, хімічного 
чинників з використанням новітніх технологій. Центр модернізовано і 
реконструйовано на 3,2 млн грн. Проведено поточні ремонти на 83,7 тис. грн та 
оновлено парк обладнання на 3,1 млн грн (апарат для вакуумної терапії -  8 од., 
апарат УЗД -  2 од., модульні монітори -  10 од., ШВЛ -  З, столи хірургічні -  З од., 
дефібрилятор -  1 од. та інше) За час воєнних дій проліковано 469 пацієнтів, з них 
67 військовослужбовців.

Зважаючи на нові виклики воєнного часу, розпочато роботу зі створення на 
базі обласного закладу Центру психологічної реабілітації для надання 
комплексної психологічної допомоги населенню, зокрема військовослужбовцям.

За рахунок внутрішніх джерел з коштів обласного бюджету створено 
мобілізаційний резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення на 
10,0 млн грн, на базі трьох закладів: КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. 
М. І. Пирогова», КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни», КНП «Вінницький 
обласний високоспеціалізований ендокринологічний центр».

В області ведеться облік переміщених осіб, які звертаються за медичною 
допомогою, протягом І півріччя 2022 року медичні послуги отримали 
20 283 внутрішньо переміщені особи. Декларації з сімейними лікарями підписали 
9 624 внутрішньо переміщені особи. Медичну гуманітарну допомогу (вироби
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медичного призначення, медикаменти) отримали 6805 внутрішньо переміщених 
осіб.

Проведено 8993 вакцинації відповідно до календаря профілактичних 
щеплень, з них від C0VID-19 -  437 громадянам з числа внутрішньо переміщених 
осіб.

В області активно працюють міжнародні організації, що надають 
гуманітарну допомогу, проводять медичне консультування мобільними 
бригадами внутрішньо переміщених осіб та мешканців області.

Лікарями сімейної медицини проводяться відвідування, контроль за станом 
здоров’я всіх членів родини Захисників та Захисниць України, вчасного 
направлення на консультацію та стаціонарне лікування. Особлива увага 
приділяється батькам військовослужбовців похилого віку, які мають низку 
хронічних захворювань та потребують амбулаторного лікування. Здійснюється 
медико-психологічна допомога членам сімей на базі КНП «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради» та 
КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради».

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

За І півріччя 2022 року обсяг субвенції складає 58 256,7 тис. грн. Утримання 
закладів -  56 999,3 тис. грн (заробітна плата).

За рахунок централізованих поставок Міністерством охорони здоров’я 
України для закладів охорони здоров’я Вінницької області, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, поставлено 5 кисневих станцій.

Крім того, для монтування кисневих станції, закуплених МОЗ, освоєно кошти 
субвенції на суму 1 257,4 тис. грн, які розподілено між закладами охорони 
здоров’я, яким передбачалась їх поставка. Кисневі станції змонтовано та введено 
в експлуатацію.

ОСВІТА
Галузь освіти в умовах воєнного стану
З початком повномасштабної агресії російської федерації галузь освіти 

змушена подолати велику кількість викликів. З 24 лютого 2022 року до кінця 
навчального року майже всі заклади освіти працювали в онлайн режимі. 
Виключенням стали заклади дошкільної освіти. Станом на 01.07.2022 у 
64 закладах організовано роботу чергових груп і тим самим створено можливість 
батькам, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури приділити 
максимальну увагу своїй роботі.

Заклади освіти області зазнали пошкоджень, загалом протягом І півріччя 
2022 року внаслідок 3-х ракетних ударів у тій чи іншій мірі постраждало 8 закладів 
дошкільної, 4 -  загальної середньої, 1 -  професійної (професійно-технічної), 2 -  
фахової передвищої та 1 -  вищої освіти.
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Понад 19,5 тис. учнів області вивезено батьками за кордон. 466 педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти виїхали за межі держави.

З метою захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які навчалися та проживали в пансіонах закладів загальної середньої освіти 
обласного підпорядкування 3-4 березня 2022 року здійснено евакуацію 50 дітей 
цієї категорії до Республіки Польща та Чеської Республіки. За кордоном для дітей 
створені комфортні умови для їх дистанційного навчання та дозвілля. До роботи 
з дітьми залучалися волонтери.

Яскравим прикладом підтримки наших дітей у Республіці Польща є робота 
Фундації «Польський Інститут Філантропії». Ця організація для 7 дітей 
Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної 
Ради, які мають порушення слуху. Фундація придбала слухові апарати (9 шт.) та 
профінансувала проходження навчання одного супроводжуючого вихователя 
щодо обслуговування цих апаратів. З метою забезпечення якісного дистанційного 
навчання 35 дітей Фундацією придбано 2 проєкторні дошки, 14 ноутбуків, 
лазерний кольоровий принтер.

Труднощі з якими зіштовхнулися колективи закладів освіти та інші учасники 
освітнього процесу вимагали оперативного вирішення на всіх рівнях влади. 
Спільними зусиллями обласної військової адміністрації, органів місцевого 
самоврядування державних закладів освіти забезпечено завершення 2021- 
2022 навчального року.

Заклади загальної середньої освіти області забезпечили доступ до освіти 
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 5,3 тис. таких дітей включено до 
навчання.

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 15,5 тис. дітей, 
Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 8,4 тис. 
випускників. Уперше апробовано механізм передачі документів про освіту за 
кордон через дипломатичні установи України (передано 34 документи).

Відповідно до навчальних планів здійснено випуск закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти 4634 кваліфікованих робітників (на 4,5 % більше 
ніж минулого року) та 108 фахівців (на 59 % більше ніж попереднього року).

Держава забезпечила в повному обсязі виплату заробітної плати для 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Станом на
30.06.2022 відсутня заборгованість по заробітній платі педагогічних працівників 
шкіл.

За даними органів управління освітою територіальних громад станом на
01.06.2022 інклюзивне навчання отримували 1196 дітей у закладах загальної 
середньої освіти (на 262 дитини більше чим минулого навчального року), 391 
дитина у закладах дошкільної освіти (на 120 дітей більше).

Перехід на дистанційне навчання закладів загальної середньої освіти, 
відсутність корекційно-розвиткових занять, напруга в суспільстві мали суттєвий 
вплив на психоемоційний стан дітей з особливими освітніми потребами. Після 
розширення повноважень активніше до процесу проведення корекційно- 
розвиткових занять долучилися інклюзивно-ресурсні центри, фахівцями
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(консультантами) яких за період з 24 лютого до кінця червня 2022 року проведено 
19306 корекційно-розвиткових занять, що для порівняння в 15 разів більше ніж за 
другий семестр 2020-2021 навчального року.

З дотриманням всіх вимог до створення безпечного освітнього простору в 
умовах воєнного стану, і як приклад організації позашкільної та оздоровчої 
роботи для територіальних громад, з 06 червня до 19 липня 2022 року 
організовано роботу літніх відпочинкових змін на базі закладів позашкільної 
освіти обласної комунальної власності. На базі 4 закладів задіяно 232 дитини, з 
яких 100 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Галузь в умовах воєнного стану
У І півріччі 2022 року в умовах повномасштабної військової агресії 

російської федерації спортсмени Вінниччини взяли участь у 115 змаганнях 
обласного рівня, 143 всеукраїнського рівня і 164 міжнародного рівня.

У складі збірної команди України, вихованці Вінницького регіонального 
центру «Інваспорт» уперше в історії посіли найвищі місця з лижних перегонів та 
біатлону на ХПІ Зимових Паралімпійських іграх 2022 у Пекіні 04-13 березня 
2022 року (З спортсмена та спортсмен-гайд), вибороли рекордну кількість 
медалей (9, із них 4—золоті, 2 -  срібні та 3-бронзові).

На XI Всесвітніх іграх у м. Бірмінгем (США) вихованці Вінницької обласної 
школи складно-координаційних видів спорту, вибороли нагороди найвищого 
гатунку. Так, Богдан Пограничний та Данило Стецюк стали чемпіонами зі 
спортивної акробатики в змаганнях пар, а вихованець Вінницької міської дитячо- 
юнацької спортивної школи № 5 Важа Даіаурі виборов золоту медаль із сумо.

За період І півріччя 2022 року підготовлено 14 майстрів спорту України, 
5 майстрів спорту України міжнародного класу, 2 заслужені тренери України та 
З заслужені майстри спорту України.

Спортивні заклади усіх типів продовжують навчально-тренувальний процес 
та підготовку своїх вихованців для участі у змаганнях різних рівнів.

КУЛЬТУРА
Галузь в умовах воєнного стану
Від початку повномасштабного російського вторгнення заклади культури 

Вінниччини не припиняли своєї роботи, змінивши її формат відповідно до потреб 
сьогодення.

у  закладах культури активізувалась волонтерська діяльність. У 789 будинках 
культури та клубах (77 % від всіх в області) організовано центри з надання 
гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам та збір коштів для 
підтримки Збройних сил України.

З метою підняття патріотичного духу та підтримки Збройних сил України 
працівниками культури проведено понад 547 концертів та мистецьких акцій, в 
яких взяли участь 297 творчих колективів та 1391 окремий виконавець. Всього
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зібрано 48,4 млн грн, частина з яких перерахована у фонд допомоги ЗСУ та на 
підтримку BbtyTpiffiHbO переміщ ених осіб.

Від початку вторгнення російських військ в Україну змінився формат 
роботи обласних театрально-видовищних закладів. За І півріччя 2022 року 
колективами обласних театрів проведено 187 вистав, 40 з яких у режимі онлайн. 
їх відвідали понад 20 тис. осіб, зокрема біля 10 тис. пільгових категорій, 7,7 тис. 
дітей. Враховуючи сучасні реалії та продовжуючи традиції творчої співпраці 
театрів України, театральними закладами області спільно з Харківським 
державним академічним українським драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка 
реалізовано творчий проект -  вистава «Хлібне перемир’я» за твором Сергія 
Жадана.

Колектив обласного музичного драматичного театру ім. М. К. Садовського 
представляв концертні програми для військовослужбовців Штабу Повітряних Сил 
ЗСУ та бійців територіальної оборони. Водночас він займався волонтерською 
діяльністю, а саме: сплетено понад 420 метрів маскувальних сіток, пошито 620 
балаклав та зібрано 105 аптечок, які передано для Збройних сил України.

Через неможливість працювати на стаціонарі, обласним театром ляльок 
представлено 75 виїзних ігрових вистав і концертних програм для дітей у Центрах 
розташування переміщених осіб в районах області та 22 вистави у режимі онлайн, 
відвідувачами яких стали більше 8 тис. юних глядачів, 6 тис. з них пільгових 
категорій.

У звітному періоді обласною філармонією проведено 41 концерт, 15 з яких 
благодійні. їх відвідали понад 6 тис. глядачів, у тому числі майже 2 тис. осіб 
пільгових категорій.

На передовій культурного фронту активізувалась і мистецька освіта. 
Колективами мистецьких шкіл області проведено 93 патріотичні акції за участю 
81 творчого колективу та 701 виконавця. Зібрано майже 500,0 тис. грн для ЗСУ. 
Фаховими коледжами культури і мистецтв здійснено понад 83 благодійні акції на 
підтримку ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

З метою підтримки внутрішньо переміщених осіб та організації їх 
змістовного дозвілля обласним центром культури «Щедрик» організовано 19 
кіносеансів, у тому числі 8 для дітей, 34 культурно-мистецькі акції (з них 10 -  
онлайн), 18 майстер-класів з різних видів декоративно-прикладного мистецтва. 
Налагоджено співпрацю з внутрішньо переміщеними особами, які проживають у 
м. Вінниця та військово-медичним клінічним центром центрального регіону.

Крім того, для внутрішньо переміщених осіб, студентів, працівників 
державних установ, жінок-військовослужбовців обласним центром народної 
творчості проведено 9 виставок, 12 майстер-класів декоративно-прикладного 
мистецтва за участі 87 майстрів області, які представили понад 580 робіт 
виконаних у різних техніках окремих видів народного мистецтва, а також 18 
онлайн семінарів-практикумів і конференцій, з них 7 всеукраїнського рівня за 
участю 700 працівників галузі культури.

Впродовж І півріччя 2022 року працівниками музеїв області створено 306 
виставок, проведено 3,2 тис. екскурсій, які відвідали близько 400 тис. осіб.
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З початком гострої фази російсько-української війни проведено роботу з 
максимального убезпечення музейних колекцій області. Більшість музейних 
експозицій повністю демонтовано, фондові предмети упаковано з використанням 
пакувальних матеріалів та переміщено до фондосховищ.

Колективом історико-культурного заповідника «Буша» протягом звітного 
періоду створено 11 виставок, проведено 247 екскурсій, 29 майстер-класів з 
виготовлення писанок, оберегових ляльок, ткацтва, трав’яних гобеленів, які 
відвідали 7,5 тис. осіб, з них 567 (221 дітей) внутрішньо переміщених осіб

У перші дні війни працівники головної книгозбірні області вжили заходів 
щодо забезпечення безпеки та збереження бібліотечного фонду, рідкісних та 
унікальних книг, стародруків, краєзнавчих документів.

Активізовано роботу з національно-патріотичного виховання, вивчення і 
удосконалення української мови. Розпочато роботу зі створення україномовних 
клубів для мешканців громад та внутрішньо переміщених осіб. Підготовлено 
проєкт обласної Програми розвитку та функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя Вінницької області на 2022-2026 роки, який поданий 
до Вінницької обласної Ради.

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української 
молоді, формування патріота і громадянина

Членами молодіжних рад та Студентською Радою Вінниччини організовано 
проведення активностей для дітей до Міжнародного Дня захисту дітей, до Дня 
Конституції України -  акцію, спрямовану на заохочення знань з Конституції 
України, щоб сформувати розуміння того, що громадянин має не лише 
конституційні права, а й обов’язки.

Проведено низку тренінгів з метою підвищення рівня знань молоді щодо 
здорового харчування, медіаграмотності, лідерства, сексуальної освіти, мистецтва 
публічного виступу та сценічного мовлення.

Проте, окрім проведення традиційних заходів, тренінгів та майстер-класів, 
молодь активно включилася в боротьбу за вільну та незалежну Україну на всіх 
фронтах.

Молоді люди, молодіжні організації, молодіжні ради, лідери учнівських та 
студентських самоврядувань з перших днів війни стали надійним тилом для 
військових та цивільних, вони швидко приймають рішення, допомагають не 
розгубитися, адаптуватися до ситуації та знайти необхідні ресурси.

Члени молодіжних рад активно займаються волонтерством, допомагають 
внутрішньо переміщеним особам та організовують збори коштів на потреби ЗСУ. 
Так, молодіжній раді Гніванської територіальної громади завдяки проведенню 
благодійних турнірів з футболу, настільного тенісу, армреслінгу, CS:GO вдалося 
зібрати понад 11 000 грн, які передали на потреби військових Вінниччини, які 
захищають країну на передових позиціях.

Молодіжна рада «Єдність» при Студенянській сільській раді долучається до 
збору гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, військових, для 
усіх, хто постраждав від війни. Допомагають у виготовленні м’ясних консерв та
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долучаються до пошиття розгрузок для Збройних сил України. Також 
влаштовують благодійні ярмарки, а на зароблені кошти проводять заходи для 
внутрішньо переміщених дітей, щоб подарувати їм радість у цей складний час.

«Волонтер Липовець» -  ініціативна група молодих людей, які займаються 
сортуванням та розподілом гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених 
осіб. Також відправляли гуманітарну допомогу для мирних жителів міст та сіл, які 
постраждали від військової агресії.

Варті уваги волонтерські ініціативи учнівської молоді. Зокрема, 16-річний 
лідер учнівського самоврядування за перше півріччя 2022 року прийняв 
транзитом у себе вдома близько 250 переселенців, сформував та забезпечив 
роздачу 50 продуктових наборів, забезпечив 5-х бійців передової повною 
амуніцією, працював у гуманітарних штабах та почав активну співпрацю із 
волонтерами з різних куточків України.

15-річний волонтер створив команду з тринадцяти осіб, в якій є переселенці 
та вінничани. Разом з командою виготовляли українську символіку та 
організовували благодійні аукціони, продавали мохіто. Вилучені кошти -  
36 тис. грн пішли на потреби для Збройних сил України (тридцять три турнікети 
та основа для маскувальних сіток).

Вінницьким обласним молодіжним центром «Квадрат» проведено 119 
заходів, які відвідало 3976 осіб, зокрема, зимовий та літній родинні табори; 
семінар з правової допомоги, де надавалися безкоштовні консультації вінничанам 
та внутрішньо переміщеним особам; перша домедична допомога в умовах війни; 
базові знання про особливості першої медичної допомоги під час війни тощо.

Налагоджено партнерство з інформаційно-просвітницьким хабом «Я -  
Маріуполь» для ефективного залучення внутрішньо переміщеної молоді до 
заходів центру.

Один з працівників ВОМЦ «Квадрат», який також є музикантом, організовує 
музичні стріми, де збирає кошти на потреби Збройних сил України. Варто 
виділити «100 пісень для України» -  12-ти годинний стрім, на якому музикант 
заспівав під гітару 100 пісень. Під час стріму вдалось зібрати 35 000 грн, які 
спрямовані для потреб військовослужбовців. Є серед членів молодіжних рад 
області й ті, хто наразі несе службу в лавах Збройних сил України та захищає 
країну зі зброєю в руках.

СФЕРА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Протягом І півріччя 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану 

національно-культурні товариства спрямували свою культурно-просвітницьку 
діяльність у міжнаціональний волонтерський рух. Свідченням цього є:

створення Центру для тимчасово переміщених осіб у Польському домі м. Бар 
та благодійному єврейському центрі «Хесед Емуна» м. Вінниця;

надання гуманітарної допомоги польськими, єврейськими та іншими 
організаціями внутрішньо переміщеним особам у Вінницькій області;

надання гуманітарної допомоги госпіталям та опіка пораненими 
військовослужбовцями (Брацлавська спілка поляків, Спілка поляків Вінниччини);
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супроводження за кордон представниками грузинської та польської громади
родин з дітьми, які вимушені покинути свої домівки, для їх тимчасового 
перебування;

створення ромською громадою волонтерського центру з надання 
гуманітарної допомоги.

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Книгодрукування
Усі книги видані 2021 року протягом першого півріччя 2022 року 

передавалися для поповнення бібліотечних фондів бібліотекам громад, 
бібліотекам навчальних закладів області, військовим частинам, які дислокуються 
в області. У співпраці з волонтерами книги відправлено для потреб вимушених 
переселенців, які тимчасово проживають в Латвії, Естонії, Польщі, США, 
Німеччини, Молдови. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної військової адміністрації (далі -  Департамент) 
започатковані нові проекти «Подаруй дитині книгу», «Читаймо українську 
книгу», «Книги військовим».

Наразі активно здійснюється збір та підготовка матеріалів до видання 
наступного тому обласної книги «Реабілітовані історією», «Звід пам’яток історії 
та культури Вінницької області. Вінницький район» та підготовлено до друку 
книгу «Захисники незалежної України -  герої АТОЮОС. Вінницька область» 
(книга перша), а також видано літературно-мистецький журнал «Вінницький 
край».

За рахунок коштів обласного бюджету протягом звітного періоду 
профінансовано редакційні групи «Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті 
України», «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» на загальну суму
1,1 млн грн та комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» -
729,7 тис. грн. Не зважаючи на складну фінансову ситуацію, «Видавничий дім 
«Моя Вінниччина» видав спецвипуск «Україна у вогні» літературно-мистецького 
журналу «Вінницький край». Усі матеріали спецвипуску присвячені військовим, 
які боронять сьогодні нашу державу, волонтерам та подіям цієї страшної війни. 
Редакція вже підготовила до друку 10 книг серії «Моя Вінниччина».

З метою популяризації вітчизняної книжкової продукції Департаментом 
спільно з обласною організацією Національної спілки письменників України 
проведено 16 презентацій книг місцевих авторів та серії «Моя Вінниччина» за 
участю письменників, громадськості та представників засобів масової інформації.

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Ще одним важливим напрямком реалізації регіональної програми є 

комунікаційна складова. Зокрема, робота з громадськими організаціями області, 
проведення консультацій з громадськістю, інформування населення про 
реалізацію державної та регіональної політики, соціально-економічний розвиток 
держави та регіону тощо. Протягом І півріччя 2022 року на офіційному вебсайті 
обласної військової адміністрації проведено 9 консультації з громадськістю
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Забезпечено проведення публічних консультацій з громадськістю щодо 
проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та 
обласної військової адміністрації.

Департамент у межах компетенції здійснює організаційну підтримку та 
інформаційний супровід діяльності громадської ради при обласній військовій 
адміністрації. Інформація про діяльність громадської ради систематично 
розміщується на офіційному вебсайті у розділі «Громадянське суспільство», 
рубриці «Громадська рада».

За вказаний період з Громадською радою проведено близько 40 онлайн 
зустрічі. На них обговорювалися важливі питання життєдіяльності області в 
період воєнного стану та залучення громадських організацій до волонтерства.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Інформаційні кампанії, мессиджі та посили суттєво змінилися
З дня повномасштабного вторгнення російської федерації на територію 

України активізувалося інформування населення через Facbook сторінку обласної 
військової адміністрації, створено Telegram канал та Instagram сторінку. Згодом 
відкрився канал у Vider.

На цих ресурсах постійно оприлюднюється інформація з офіційних джерел. 
Щодня оприлюднюється звернення президента України В. Зеленського, 
орієнтовні втрати противника, Хвилина мовчання за загиблими у російсько- 
українській війні, оголошення про повітряні тривоги у Вінницькій області, 
інформація про ВПО в області тощо.

Водночас висвітлюються матеріали щодо оперативної обстановки на фронті, 
всеукраїнських та регіональних заходів, зустрічей керівництва області з родинами 
Захисників і Захисниць, ВПО, представниками міжнародних організацій та 
фондів, громадських організацій; роботи закладів охорони здоров'я області та 
соціальних закладів, фінансування пенсійних та інших соціальних виплат, 
протидії торгівлі людьми, цифровізації державних та адміністративних послуг.

Здійснюється систематичне інформування населення про дії у разі 
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, правила поводження з 
вибухонебезпечними предметами, підтримка та висвітлення благодійних акцій 
Нацбанку України зі збору коштів для Збройних сил України.

Відповідно до Доручення Прем’єр-міністра України продовжується 
висвітлення інформації щодо правил поводження населення під час надзвичайних 
ситуацій, про дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру, 
а саме: як скласти «Екстрену валізу»; дії населення в разі ураження хімічною 
зброєю різного типу; надання пораненому першої медичної допомоги тощо.

Готуються відповідні матеріали про реалізацію проектів на Вінниччині та 
розміщуються на офіційних ресурсах обласної, районних військових 
адміністрацій та територіальних громад. А також у друкованих, електронних ЗМІ 
та на Інтернет ресурсах.

Відповідно до рекомендацій МОЗ України продовжується висвітлення 
спільного проекту МОЗ та USAID «Підтримка реформ охорони здоров’я». У
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зв’язку з погіршенням ситуації на захворюваність на COVID-19 активізувалась 
роз’яснювальна робота щодо необхідності здійснення ревакцинації населення які 
є в групі ризику.

Водночас реалізовувались кампанії з розміщення на рекламних площинах 
(борди, сітілайти тощо) інформаційних повідомлень з нагоди державних свят, 
звернень Міністерства оборони України про вступ у лави Збройних сил України 
тощо. Протягом звітного періоду на офіційному сайті та на офіційних ресурсах у 
соціальних мережах обласної військової адміністрації щодня оприлюднюється 
близько ЗО інформацій.


