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№

в ід ____

на №

В і ?л і :-ш.^ ка обласна Рад:

На виконання п.2 Порядку формування, фінаясуаиліі мо.-пторінігу
виконання регіональних (комплексній) пре 'рам, затверд*,.; :го рішенням 5
сесії обласної Ради 5 скликання л.д 10 листопада 22л:' року №145 (зі
змінами), надсилаємо інформацію гро виконання за 2С •. ; •'■ Програми
економічного і соціального ю з л и
Вілниц;
ос;.
на 2019 рік,
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликали? л 04 грудня 2018
року № 702, Програми розвитку туризму у Вінницької обла •і на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 л ткання від 30
червня 2017 року №380, Стратегії розвитку малого
переднього
підприємництва Вінницької област! на період до 2020 гюку, затвердженої
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576
та Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 46 (додається).
Додатки:
«Додаток 2. Інформація про виконання Програми економічного 1
соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік за 201 $ :к» на 13 арк.;
«Додаток 2. Інформація про виконання Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року за
20 і 9 рік» на 11 арк.;
«Додаток 2. Інформація про виконання Програми розвитку туризму у
Вінницької області на 2017-2020 роки за 2019 рік» на 13 арк.
і «Додаток
2.
Інформація
про
виконання
Програми
розвитку
^/м іж н ар о д н о го та транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки» на 5
ар і.

В олодим ир М Е Р Е Ж К О

(0432) 66-14-26

Додаток № 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік

0900000_____ Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

0910000_____ Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
найменування відповідального виконавця програми

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 №46
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження
1. В иконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Запланован
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

заходи

Ф актично проведені заходи

Запланований результат

Назва, зміст заходу/ напрям діяльності

Досягнуті результати

Спільно
з
Посольством
Королівства
Нідерландів в Україні та Голландським
консорціумом
«Partners
in
Business
Biobased Energy Ukraine» організовано
семінар
«Розвиток
біоенергетичного
бізнесу та інвестицій в Україні. Обмін
досвідом для підготовки прибуткових
проектів».
Спільно з ГО «Вінницький бізнес клуб»
проведено інформаційний семінар на тему:
«Основні
типи
експортних
моделей
підприємств. Базові принципи побудови
ефективних комунікацій на експортних
ринках».
Спільно з ДУ «Офіс з просування експорту
України» для експортерів та підприємців
області проведено освітній семінар на тему
«Практичні аспекти зовнішньоекономічної
діяльності для українських експортерів».
Забезпечено
візит делегації фахівців
соціальної сфери Ясського повіту Румунії
до Вінницької області.
Забезпечено участь делегацій регіоиівпартнерів
у
святкових
заходах
з
відзначення Дня Європи.
Економічний,
аграрний,
експортний
потенціали області презентовано в рамках

Під час семінару представники сфери бізнесу
Вінницької області мали можливість обмінятися
досвідом
підготовки
проектів
у
галузі
відновлюваної енергетики в процесі прискореного
курсу розробки бізнес-проектів, ознайомитися із
законодавчим
забезпеченням
розвитку
біоенергетики в Україні, практичними прикладами
голландських компаній та розглянути програми
фінансування
біоенергетичних
проектів
від
українських та міжнародних фінансових установ.
Учасники заходу ознайомились з основними
типами
експортних
моделей
підприємств,
критеріями дослідження та аналізу експортних
ринків, основними каналами пошуку клієнтів.
Учасникам було презентовано базові принципи
ефективної інформаційної діяльності на експортних
ринках,
етапи
підготовки
та
заключення
зовнішньоекономічної угоди та способи уникнення
небажаних ситуацій на міжнародних ринках
Представники соціальної сфери Ясського повіту в
ході візиту ознайомились із діяльністю закладів
соціального захисту і реабілітації дітей та інших
соціальних груп, відвідали Вінницький молодіжний
центр «Квадрат». Здійснено обмін досвідом
вінницьких
та
румунських
фахівців
щодо
соціальної реабілітації дітей та молоді із
порушеннями інтелектуального та ментального

1.

Проведення семінарів та участь
у семінарах, інших
інформаційних заходах щодо
порядку здійснення зовнішніх
зносин, інтеграційних процесів
в Україні та інших питань,
пов’язаних з міжнародним
співробітництвом / Розвиток
міжрегіональної співпраці

Встановлення
прямих
ділових
контактів,
розвиток двостороннього
соціально-економічного та
культурного
співробітництва

2.

Взаємні робочі візити з метою
налагодження співпраці або
укладення угод про
співробітництво;
Заходи з поглиблення
співпраці з регіонами країн
світу, з якими Вінницькою
областю укладено угоди про

Встановлення
прямих
ділових
контактів,
розвиток двостороннього
соціально-економічного та
культурного
співробітництва

співпрацю (обмін делегаціями)
/ Розвиток міжрегіональної
співпраці

о
J.

Організаційне
забезпечення
візитів
Надзвичайних
і
Повноважних
Послів,
представників дипломатичного
корпусу
та
міжнародних

Створення та підтримка
позитивного
іміджу
Вінницької
області,
розвиток
економічного
співробітництва,

виїзної економічної місії підприємців
Вінницької області до Румунії.
Згідно з домовленостями очільників
партнерських
регіонів
організовано
культурно-оздоровчі візити дітей загиблих
та поранених учасників АТО/ООС із
Вінниччини
до
Сьвєнтокшиського
воєводства Польщі та Ясського повіту
Румунії.
Делегація представників соціальної сфери
Вінницької області з ознайомчим візитом
відвідала Ясський повіт Румунії.
Забезпечено візит офіційної делегації
Вінницької області на святкування 101 -ї
річниці незалежності Республіки Польща у
Сьвєнтокшиському воєводстві.
4 жовтня в рамках Другого форуму
регіонів України та Білорусі, що проходив
у м.Житомир за участю президентів двох
країн, відбулось підписання актуалізованої
Угоди про між Вінницькою обласною
державною адміністрацією України та
Вітебським
обласним
виконавчим
комітетом
Республіки
Білорусь
про
торговельно-економ ічне, науково-технічне
і культурне співробітництво.
26-28 листопада відбувся візит делегації
ділових
кіл
Вітебської
області
на
Вінниччину. В ході бізнес-зустрічі із
зацікавленими підприємствами області
було
проведено
презентацію
інвестиційного
потенціалу
Вінницької
області
та
презентації
білоруських
підприємств. Бізнес також мав можливість
поспілкуватись між собою та налагодити
ділові контакти, ознайомитись з роботою
двох потужних підприємств області: ПАТ
«Вінницький олійножировий комбінат»,
ТОВ «Аграна Фрут Україна».
Організовано і проведено 12 офіційних
зустрічей
з
Надзвичайними
і
Повноважними
Послами:
Республіки
Молдова, Республіки Корея, Королівства
Нідерланди,
Республіки
Білорусь,

розвитку.
Поглиблено міжрегіональну співпрацю, зокрема
налагоджено
міжгалузеве
співробітництво
в
галузях культури, освіти, соціального захисту
населення, молодіжної політики, регіонального
розвитку та інвестицій.
Встановлено
нові
контакти
з
іноземними
партнерами.
Забезпечено оздоровлення та культурне дозвілля
дітей загиблих та поранених учасників АТО/ООС в
Республіці Польща та Румунії.
В ході офіційних зустрічей з керівництвом
воєводства та м.Кельце напрацьовано конкретні
напрями співпраці на 2020 рік, зокрема: співпраця у
галузі туризму, підготовки кадрів у сфері інновацій,
реалізацію
проектів
між
Студентськими
парламентами обох регіонів, участь у виставках з
охорони навколишнього середовища і управління
відходами, а також дорожнього будівництва,
організація
міжнародного
форуму
«Срібна
економіка» у Вінниці.
Активізація
міжрегіональної
співпраці
з
Вітебською областю Республіки Білорусь.

Встановлення ділових контактів між вінницьким та
вітебським бізнесом. До складу делегації також
входили представники культури, які відвідали
обласні
заклади
культури,
та
обговорили
можливості обміну творчими колективами і
налагодження співробітництва.

Презентовано
економічний,
інвестиційний,
експортний потенціал Вінницької області.
Встановлено
нові
контакти
з
іноземними
партнерами.
Забезпечено формування позитивного іміджу

4.

організацій
у
Вінницьку
область;
Проведення
презентацій
економічного,
інвестиційного,
експортного
потенціалу
області
/
Формування
позитивного
іміджу
та
популяризація
Вінницької
області
на
міжнародному рівні

поширення інформації про
соціально- економічний та
культурний
потенціал
Вінницької області
Встановлення
прямих
ділових
контактів,
розвиток двостороннього
соціально-економічного та
культурного
співробітництва

Проведення заходів з тематики
європейської
інтеграції,
зокрема в рамках Дня Європи /
Реалізація державної політики
у
контексті
інтеграційних
процесів в Україні

Підвищення
рівня
поінформованості
громадян про стан та
перспективи
реалізації
євроінтеграційного курсу
України

Представництва Європейського Союзу в
Україні, Австралії, Республіки Казахстан,
Ісламської Республіки Пакистан, Канади,
Генеральним
Консулом
Румунії
в
Чернівцях,
Генеральним
Консулом
Республіка Польща у Вінниці, а також
робочі
зустрічі
із
представниками
міжнародних організацій та іноземних
інвесторів. Зокрема
13 зустрічей з
довгостроковими спостерігачами місій
ОБСЄ/БДЇПЛ, ЕИЕМО, САИАОЕМ, які
перебували на Вінниччині з метою
спостереження за виборами Президента
України та достроковими парламентськими
виборами.
Презентовано
економічний
та
інвестиційний потенціал області в рамках
VII Міжнародного форуму «Вінниччина бізнес в центрі України» за участю
представників дипломатично-го корпусу,
міжнародних організацій, потужної бізнесмісії з Лодзинського воєводства та
м.Кельце Сьвєнтокшись-кого воєводства
Республіки Польща.
Інвестиційний
потенціал
Вінниччини
презентовано в рамках Другого форуму
регіонів України та Білорусі за участю
Президентів та делегацій з усіх областей
обох країн.
18 травня, в День Європи, забезпечено
роботу інформаційного пункту з метою
поширення інформаційних матеріалів про
Європейський Союз, НАТО, програми та
проекти, які реалізуються ЄС в Україні.
Протягом тижня у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах області
проводились інформаційно-освітні заходи,
присвячені країнам ЄС та європейським
стандартам життя.
За підтримки Представництва НАТО в
Україні проведено інформаційно-освітню
кампанію,
присвячену
актуальним
питанням співробітництва України з
НАТО, розповсюджено бюлетені «Десять

Вінниччини
як
надійного
партнера
для
співробітництва
та
реалізації
інвестиційних
проектів.
Забезпечено
всебічне
сприяння
офіційним
спостерігачам від міжнародних організацій у
здійсненні ними повноважень під час виборчого
процесу.

Підвищено рівень поінформованості громадян про
стан та перспективи реалізації євроінтеграційного
курсу України, зокрема розповсюджено серед
населення брошури та буклети з цікавою
інформацією про країни Європи, а також зовнішню
символіку Європейського Союзу.
Проведено
вікторину
«Що
я
знаю
про
Європейський Союз».
Організовано
проведення
майстер-класів
з
паперопластику, аквагриму, твістингу.
Проведення урочистих заходів до Дня Європи
сприяло
поглибленню
європейської
самоідентифікації громадян.

цікавих фактів про НАТО», «П’ять
найпоширеніших російських міфів про
НАТО» та «Відносини Україна - НАТО».
2. А н а л із виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№

П оказник

Одиниця
виміру

Д ж ер ел о
ін ф о р м а ц ії

Затверджено
програмою

Виконано

з/п

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

1

3

4

5

6

7

8

8

100

96,3

60,5

62,8

66,7

66,7

100

2
1.Показники продукту
кількість заходів щ одо міжнародного,
транскордонного співробітництва
2.Показники ефективності
середній обсяг витрат на виконання
одного заходу щ одо між народного,
транскордонного співробітництва
3.Показники якості
темп зростання кількості заходів щодо
м іж народного, транскордонного
співробітництва минулого року
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою (по
кожному показнику)

од.

План заходів на
2019 рік

тис. грн.

%

Акти виконаних
робіт та наданих
послуг

Додаткові заходи, не передбачені програмою, у 2019 році не проводились.
Виконання заходів Програми міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016-2020 роки сприяло
нарощуванню обсягів експорту вінницьких підприємств, залученню інвестицій в економіку регіону, поглибленню міжгалузевих зв’язків з
регіонами-партнерами іноземних держав. В зв’язку з цим, продовження виконання заходів Програми є доцільним.
Д и р е к то р Д епартам енту між народного
сп івр о бітн и ц тва та регіонального розвитку
о б лд ер ж ад м ін істрац ії

В ,М .М ережко
(п ідп 1С)

(ін іц іа л и та п р ізв и щ е)

ід п и с)

(ін іц іа л и та п р ізви щ е)

Г о л о вн и й бухгалтер

А.М.Порхун

7
2

П рограма розвитку
м іж народного та
1 транскордонного
співробітництва Вінницької
обл асті на 2016-2020 роки
В т.ч. К Е К В 2 2 1 0

К Е К В 2240

О плата транспортних послуг

Видатки на готельне обслуговування
іноземних делегацій
Витрати, що пов'язані з офіційним
прийомом (харчування)

3

3710,0

10
11

Придбання квіткової продукції

362,2

12
15

121,7
121,7

Придбання сувенірної продукції
66,3
66,3

Розробка і виготовлення
поліграфічної продукції, банерів
51,4
51,4

483,9
483,9
483,9

121,7

4,0
4,0

362,2
362,2

48,5
48,5

109,2
109,2

186,1
186,1

Послуги з проведення майстер-класу
3,6
3,6

Послуги з виготовлення відеоролика
6,0
6,0

Послуги із забезпечення
послідовного перекладу
Витрати на оренду приміщення
3,8
5.0
3,8

5,0

18
19
20
21

державного бю дж ету
обласного бю дж ету
інших м ісцевих

24

0,0

0,0

0,0

небюджетних дж ерел

інших м ісцевих

22 23
обласного бю дж ету

державного бю дж ету

бю дж етів
небюджетних дж ерел

17
небюджетних дж ерел

16
інших м ісцевих

обласного бю дж ету

14
державного бю дж ету

ІЗ
небюджетних дж ерел

Лі/ЛПМГАТМП

інших місцевих

обласного бю дж ету

9
державного бю дж ету

державного бю дж ету

8
небюджетних дж ерел

7
інших м ісцевих

6

обласного бю дж ету

5

небюджетних дж ерел

4
інших м ісцевих

обласного бю дж ету

державного бю дж ету

Пояснення щодо
розбіжностей та відхилень

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

Кредиторська
заборгованість у
звітному році (роках)

Касові видатки у
звітному році (роках)

Фактично
профінансовано у
звітному році (роках)

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходів у
відповідному джерелі на
2019 рік (роки) з
урахуванням змін

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

Додаток №2

Фінансування обласних програм за 2019 рік

25 26
27

