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№ ________ від
Вінницька обласна Рада

На виконання п.2 Порядку формування, фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 
сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145 (зі 
змінами), надсилаємо інформацію про виконання за 2019 рік Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року №702, Програми розвитку туризму у Вінницької області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 
червня 2017 року №380, Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, 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).

«Додаток 2. Інформація про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік за 2019 рік» на 13 арк.;

«Додаток 2. Інформація про виконання Стратегії розвитку малого та 
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року за 
2019 рік» на 11 арк.;

«Додаток 2. Інформація про виконання Програми розвитку туоизму у 
Вінницької області на 2017-2020 роки за 2019 рік» на 13 арк.

«Додаток 2. Інформація про ~” "“ нання Програми розвитку 
міжнародного та транскордонного спів] цтва на 2016-2020 роки» на 5
арк.

Додатки:

Директор Департаменту
Лі

Володимир МЕРЕЖКО

(0432) 66- 14-26

http://www.vm.gov.ua
mailto:ums@vin.gov.ua


Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року № _

Додаток №5 до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік
за 2019 рік

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів програми)
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
(найменування відповідального виконавця програми)
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня
2018 року № 702
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст  

заходу/напрям  
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/ 
напрям діяльності Досягнуті результати

1 Придбання
презентаційної продукції 
для проведення 
Міжнародного 
інвестиційного форуму, 
наради з питань 
регіонального розвитку 
під головуванням 
Прем’єр-міністра 
України

Подальше формування 
позитивного інвестиційного 
іміджу області - презентація 
інвестиційного потенціалу 
Вінниччини, пошук 
бізнесових контактів, а 
також обмін досвідом.

Проведення VII 
Міжнародного 
інвестиційного форуму 
«Вінниччина - бізнес в 
центрі України» - 
13 вересня 2019 року

Проведено VII Міжнародний інвестиційний форум та 
нараду з питань регіонального розвитку під головуванням 
Прем’єр-міністра України. Використано 103,1 1 тис. грн.

2 Оплата послуг, 
пов’язаних з 
проведенням 
Міжнародного 
інвестиційного форуму

Проведено VII Міжнародний інвестиційний форум та 
нараду з питань регіонального розвитку під головуванням 
Прем’єр-міністра України. Використано 514,56 тис. грн.



о
J Супровід потенційних 

інвесторів
Реалізація інвестицій 
проектів, введення в дію 
нових виробничих 
потужностей, створення

Проведення офіційних 
зустрічей з представниками 
потенційних інвесторів

Проведено роботу щодо організації офіційних зустрічей з 
делегацією компанії «HEAD» 25.02.2019р та 02.04.2019р., на 
яких було обговорено питання пов’язані із реалізацією 
інвестиційного .. проекту на території Вінницького

нових робочих місць* 
збільшення надходжень до 
бюджетів та підвищення 
добробуту населення.

індустріального парку.
Проведено роботу щодо забезпечення початку реалізації 

інвестиційного проекту компанії «Дакса Бунге Україна» 
щодо будівництва заводу з переробки кукурудзи на території 
с. Демківка Тростянецького району.

Підготовлено пропозиції щодо розміщення 
агропромислового кластеру та розміщення об’єктів 
альтернативної енергетики.

Проведено ряд зустрічей з метою залучення інвесторів на 
території існуючих індустріальних парків та території 
Вінницької області.

Забезпечено створення нового індустріального парку на 
території м. Вінниця - індустріальний парк «Вінтер спорт» та 
включення його Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства до Реєстру індустріальних 
(промислових) парків.

Продовжується робота щодо налагодження контактів з 
іншими компаніями з питань розміщення нових виробництв 
на території області.

4 Технічна підтримка 
інвестиційного сайту

Популяризація 
інвестиційного порталу 
Вінниччини - висвітлення 
області як регіону сталого 
економічного і 
підприємницького розвитку 
та, як результат, 
впровадження сприятливого 
інвестиційного середовища.

Підтримка інвестиційного 
сайту - популяризація 
Вінниччини, як регіону із 
цікавою історією, добрими 
традиціями та великим 
потенціалом, що має 
унікальне геополітичне 
положення та займає 
активну позицію у сфері 
транскордонного 
співробітництва. 
Вінниччина - формування 
центру ділових, 
торгівельно-економічних, 
міжрегіональних зав'язків.

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua) 
допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з 
основними відомостями про регіон, провідними напрямками 
та найважливішими показниками економічного розвитку, 
пріоритетними інвестиційними об'єктами - вільними 
земельними ділянками, об’єктами нерухомості, 
інвестиційними проектами, які можуть зацікавити 
потенційних інвесторів.

Постійно проводиться поновлення інвестиційного порталу 
Вінниччини.

Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на 
офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної 
адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації.

5 Висвітлення діяльності 
Департаменту 
(телевізійні послуги)

Запровадження дієвих форм 
інформування 
громадськості з питань

Підвищення рівня 
обізнаності громадськості 
щодо результатів

Протягом 2019 року директор Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації прийняв участь у ряді заходів, а саме:



пріоритетних напрямків 
роботи Департаменту

проведеної Департаментом 
роботи шляхом своєчасної 
подачі інформації про події 
та заходи на офіційному 
сайті та сторінці установи в 
соціальній мережі 
РасеЬоок, організації прес- 
конференцій, прес-турів, 
брифінгів

05 лютого - у відкритті та введенні в експлуатацію І черги 
першого масштабного промислового виробництва 
українських сонячних панелей -  заводу KNESS PV;

13 лютого - з робочим візитом відвідав Тульчинську філію 
ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (виробляє більш, ніж 20% 
усього вершкового масла та рослинно-вершкових сумішей на 
ринку України); об’єднання «Автопристрій»; КП 
«Тульчинська центральна районна лікарня», ТОВ 
«Тульчинський консервний завод»;

19 лютого - під час робочого візиту до Чернівецького 
району оглянув інвестиційні об’єкти в галузі альтернативної 
енергетики: малу гідроелектростанцію на р. Мурафа, що була 
введена в дію в 2018 році; сонячну електростанцію в с. 
Березівка; виробництво твердих сирів ТОВ «Бімол»; приватне 
підприємство «РЕНА-МП»;

26 лютого - ознайомився з реалізацією інвестиційного 
проекту на ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» та оглянув 
виробничі площі, складські приміщення, а також ознайомився 
з процесом виробництва;

19 березня - відвідав ФОП «Ekoliya», де ознайомився з 
виробництвом натуральної олії холодного різного насіння і 
горіхів;

05 квітня - відвідав модернізоване підприємство компанії 
«Люстдорф» з виробництва молочної продукції та сучасний 
сміттєсортувальний комплекс КП «Добробут» Іллінецького 
району;

12 квітня - у м. Гайсин оглянув виробничі потужності 
ТОВ «Гайсинський молокозавод»;

07 травня - відвідав завод з виробництва холодильного 
обладнання «GreenCool» компанії UBC Group, де 
ознайомились з роботою нової лінії виробництва 
холодильного обладнання, розширенням асортименту 
продукції компанії та використанням найсучасніших 
технологій, в тому числі і з енергозбереження;

04 червня - ознайомився з початком будівництва 
круп’яного заводу з переробки кукурудзи, що реалізовується 
компанією Дакса Бунге Україна в селищі Демківка 
Тростянецького району;

24 липня - відвідав головний офіс української компанії 
LetyShops (м. Вінниця). Компанія розпочала свою діяльність 
у 2015 році. Свою діяльність LetyShops здійснює на ринках



Казахстану, Білорусі, Іспанії, Німеччини та має на меті стати 
масштабним сервісом з кешбеку не тільки- в Україні та 
Європі, але і в Південній Америці;

20 серпня - відвідав TOR «Люстдпрф» в смт Іллінці;
03-04 жовтня - взяв участь у Другому форумі регіонів 

України та Республіки Білорусь м. Житомир розпочав свою 
роботу Другий форум регіонів України та Республіки 
Білорусь;

10 жовтня - відвідав ТОВ «Люстдорф» в смт Іллінці;
18 жовтня - відвідав КЗ «Барська районна дитячо-юнацька 

спортивна школа «Колос», Барську РДЮСШ;
23 жовтня - відвідав компанію ПрАТ «ПлазмаТек», 

меблеву фабрику «ЛісМайстер», ТОВ «ВІЛЛА МІЛК»;
28-30 жовтня - з метою розкриття інвестиційного 

потенціалу України та залучення міжнародних інвестицій для 
відновлення економіки держави, встановлення нових 
партнерських контактів та налагодження взаємовигідного 
співробітництва, а також перетворення Донбасу на потужний 
розвинутий промисловий кластер проходить Перший 
інвестиційний форум під егідою Президента України та за 
підтримки Кабінету Міністрів України у м. Маріуполь;

01 листопада - спільно з керівництвом проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO відвідали 
об'єкти соціального значення Іллінецького району;

06 листопада - відвідав TOB «АКВ Українське каолінове 
товариство» в смт Глухівці Козятинського району з метою 
ознайомлення з процесом видобутку сировини, новими 
сучасними лініями мокрого збагачення каоліну та огляду 
виробничих цехів;

10-13 листопада - взяв участь в офіційних святкових 
заходах з нагоди 101 річниці незалежності Республіки Польщі 
з метою поглиблення співробітництва між регіонами;

15 листопада - перебуваючи з робочим візитом у місті 
Козятин, взяв участь у відкритті оновленого Центру надання 
адміністративних послуг, який модернізовано за сприяння 
Програми «U-LEAD з Європою»;

26 листопада - відвідав групу компаній ТОВ «Субекон», 
«Органік-Д» та «Нива Органік» у смт. Сутиски Тиврівського 
району;

29 листопада - взяв участь у відкритті Центру надання 
адміністративних послуг Якушинецької об'єднаної 
територіальної громади.____________________________________



Заходи з реалізації програми

1 Проведення семінару 
«Шляхи пошуку 
партнерів на іноземних 
ринках та можливості 
просування продукції»

Підвищення рівня 
обізнаності підприємців та 
зацікавлених осіб щодо 
шляхів налагодження 
партнерських відносин за 
кордоном та каналами 
просування продукції на 
іноземних ринках.

Проведення семінару 
«Шляхи пошуку партнерів 
на іноземних ринках та 
можливості просування 
продукції»

Департаментом спільно з ГО «Освітній простір 2.0» 
організовано та проведено семінар па тему: «Шляхи пошуку 
партнерів на іноземних ринках та можливості просування 
продукції», який відбувся 17 квітня у готелі «Франція». До 
участі у заході долучилися представники влади та бізнесу, 
експерти Державної установи «Офіс з просування експорту 
України», зацікавлені суб’єкти господарювання які мають 
намір експортувати товари за кордон чи вже являються 
експортерами, а також представники райдержадміністрацій та 
навчальних закладів.

У ході заходу учасники ознайомились з шляхами 
налагодження партнерських відносин за кордоном та 
каналами просування продукції на іноземних ринках, а також 
отримали практичні консультації від експертів Державної 
установи «Офіс з просування експорту України.

2 Проведення круглого 
столу «Що варто знати 
про експорт до ЄС»

Підвищення рівня 
обізнаності суб’єктів 
господарювання та осіб, які 
планують займатися 
експортом до ЄС щодо 
можливості виходу на 
європейські ринки, митним 
за ко н ода вство м, 
оформленням пакету 
документів, санітарно- 
епідеміологічними та 
ветеринарними вимогами 
при експорті товарів до ЄС

Проведення круглого столу 
«Що варто знати про 
експорт до ЄС»

9 квітня 2019 року в приміщенні культурного центру 
«Галерея XXI» відбувся круглий стіл «Що варто знати про 
експорт до ЄС», спрямований на підвищення 
поінформованості учасників щодо можливостей виходу на 
європейські ринки, митного законодавства, оформлення 
пакету документів, санітарно-епідеміологічних та 
ветеринарних вимог при експорті товарів до ЄС.

Захід організовано Департаментом спільно з ГО «Освітній 
простір 2.0».

До участі у круглому столі долучились представники 
органів державної влади, експерти, зацікавлені суб’єкти 
господарювання, які мають намір експортувати товари 
закордон чи вже є експортерами, а також представники 
навчальних закладів.

Представники Вінницької митниці ДФС та Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
ознайомили учасників круглого столу з порядком митного 
оформлення товарів, вимогами до походження товарів в 
рамках Угоди поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, а також ветеринарно- 
санітарними та фітосанітарними вимогами країн ЄС.

Експерт з експорту в країни східної Європи 
проінформував про практичний досвід виходу на ринок ЄС та 
як правильно обирати стратегію експорту.



оО . Проведення воркшопу 
«Як розвинути бізнес в 
умовах жорсткої 
конкуренції»

Підвищення рівня 
обізнаності підприємців та 
зацікавлених осіб щодо 
розвитку бізнесу в умовах 
жорсткої конкуренції

Проведення воркшопу «Як 
розвинути бізнес в умовах 
жорсткої конкуренції»

Захід не проведено

4. Проведення тренінгу 
«Участь в державних 
закупівлях в Україні та 
країнах ЄС: покроковий 
алгоритм»

Підвищення рівня 
обізнаності суб’єктів 
господарювання та осіб, які 
планують займатися 
господарською діяльністю 
щодо участі в державних 
закупівлях в Україні та 
країнах ЄС

Проведення тренінгу 
«Участь в державних 
закупівлях в Україні та 
країнах ЄС: покроковий 
алгоритм»

Захід не проведено

5. Проведення семінару 
«Адаптація товару до 
вимог ринку країни 
експорту»

Підвищення рівня 
обізнаності суб'єктів 
господарювання щодо 
адаптації товару до вимог 
ринку країни експорту

Проведення семінару 
«Адаптація товару до 
вимог ринку країни 
експорту»

Захід не проведено

6. Проведення тренінгу 
«Впровадження 
сертифікації відповідно 
до міжнародних 
стандартів»

Підвищення рівня 
обізнаності підприємців та 
зацікавлених осіб щодо 
впровадження сертифікації 
відповідно до міжнародних 
стандартів

Проведення тренінгу 
«Впровадження 
сертифікації відповідно до 
міжнародних стандартів»

10 липня у конференц-залі готелю «Франція» спільно з ГО 
«Освітній простір 2.0» проведено семінар на тему: 
«Впровадження сертифікації відповідно до міжнародних 
стандартів. Система управління безпечністю харчових 
продуктів (НАССР) на підприємствах торгівлі та в закладах 
харчування».

До участі у заході долучилися представники влади, бізнесу, 
промислових підприємств, зацікавлені суб’єкти 
господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю та 
ресторатори.

3 темою «Продовольча безпека в умовах гармонізації 
українського харчового законодавства з вимогами 
Європейського союзу» виступив заступник начальника 
управління - начальник відділу безпечності харчових 
продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області. Він ознайомив присутніх із вимогами 
чинного законодавства у сфері безпечності харчових 
продуктів та наголосив на необхідності застосування 
принципів НАССР на малих підприємствах (виробниках).

Експерт з впровадження системи безпечності харчових 
продуктів (НАССР) розповів про практичне впровадження



системи ТІАССР на підприємствах торгівлі та в закладах 
харчування.

Система НАССР дозволяє не тільки контролювати якість та 
безпечність продукції, а й попереджувати виникнення загроз 
якості продукції.

7. Міжнародна виставка- 
ярмарок «Агро-2019»

Презентація 
агропромислового 
потенціалу області

Міжнародна виставка- 
ярмарок «Агро-2019»

Прийнято участь у XXXI Міжнародній агропромисловій 
виставці «АГРО -  2019», яка відбулася з 4 по 7 червня 
2019 року на території Національного комплексу 
«Експоцентр України» у м. Києві.

Вінниччину представили вісім підприємств 
машинобудівної галузі області, два тваринницьких та 21 
підприємство харчової та переробної промисловості.

Протягом 4-7 червня представники від кожного регіону 
мали можливість ознайомитися із інноваційними 
технологіями, автоматизацією управлінських процесів в АПК, 
енергозберігаючими технологіями. У рамках заходу 
відбулися науково-практичні конференції, круглі столи, 
симпозіуми, брифінги; пройшли презентації та дегустації 
різноманітної продукції.

8. Проведення 
Міжрегіонального 
конкурсу на кращу 
модель одягу серед 
учнів та студентів 
навчальних закладів 
України «Калинове 
намисто»

Підвищення рівня 
професійної майстерності 
майбутніми фахівцями з 
надання побутових послуг 
та популяризація даного 
виду діяльності

Проведення 
Міжрегіонального 
конкурсу на кращу модель 
одягу серед учнів та 
студентів навчальних 
закладів України 
«Калинове намисто»

24 жовтня 2019 року в м. Калинівка на базі Калиніського 
технологічного коледжу Департаментом спільно з 
Калинівським технологічним коледжем та ГО «Освітній 
простір 2.0» проведено міжрегіональний фестиваль колекцій 
моделей одягу «Калинове намисто-2019».

В фестивалі прийняли участь творчі колективи 18 
навчальних закладів України з 9 областей нашої держави, що 
є свідченням престижності даного заходу.

Даний захід сприяє підвищенню професійної майстерності 
майбутніх фахівців у сфері обслуговування та легкої 
промисловості.

9. Проведення конкурсу 
«Краща торгова марка 
Поділля»

Проведення конкурсу 
«Краща торгова марка 
Поділля»

В 2019 році ХІІ-й конкурс «Краща торгова марка Поділля» 
відбувся у новому форматі. Відбір переможців здійснювався 
за 9 номінаціями:«Екологічність та натуральність»; «Інновації 
у виробництві»; «Репутація та довіра»; «Відкриття року»; 
«Краща фірмова мережа виробника»; «Якість»; «Кращий 
експортер»; «Соціальна відповідальність»; «Краща 
торгівель на мережа».

У Конкурсі приймали участь 24 підприємства торгівлі, 
харчової та переробної промисловості області.

Вперше споживачі мали можливість долучитися до



визначення переможців шляхом онлайн-голосування' за 
номінантів, яке відбувалося на сайтах Департаменту' та 
облдержадм і н істрації.

За рішенням Експертної комісії та онлайн-голосування 
було визначено 12 підприємств - переможців.

Переможці Конкурсу нагороджені Дипломом і статуеткою 
переможця регіонального конкурсу, отримали сертифікат на 
право використання в рекламно-інформаційних цілях 
маркування своєї продукції як «Краща торгова марка 
Поділля» протягом 2019 року та матимуть можливість 
приймати участь у виставці «Продіндустрія» з 50 % знижкою 
від загальної вартості участі, що проводиться в Експоцентрі 
Вінницької ТПП.

2. А наліз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено 
програмою на 

рік

Виконано 
за 12 місяців 

2019 року

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

1 2 3 4 5 б 7

1 Показники продукту

1.1. Кількість заходів щодо інвестиційної 
привабливості підприємств області та 
залучення іноземних інвестицій

од. рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 04 грудня 2018 
року № 702

5 7 140

1.2. Кількість послуг наданих щодо підтримки 
та поновлення інвестиційного сайту

ОД. Договір про надання послуг, акти 
виконаних робіт

4 2 50

2 Показники ефективності

2.1. Проведення VII Міжнародного 
інвестиційного форуму та підтримка і 
поновлення інвестиційного сайту

тис. грн. Кошторис 1050 682,665 65,01

2.2. Висвітлення діяльності в ЗМІ тис. грн. Кошторис 100 100 100

J . Показники якості

3.1. Темп зростання кількості заходів щодо 
інвестиційної привабливості підприємств 
області та залучення іноземних інвестицій

% 100 140 140



3.2. Темп зростання кількості послуг щодо 
підтримки та поновлення інвестиційного 
сайту

% 100 50 50

Заходи з реалізації програми

1. Проказники продукту

1.1. Кількість заходів од. План заходів на 2019 рік 9 6 66,7

2. Показники ефективності

2.1. Середній обсяг витрат на виконання одного 
заходу тис. грн. Акти виконаних робіт та наданих 

послуг
44,4 54,09 121,8

о Показники якості

3.1. Темп зростання кількості заходів до 
минулого року %

Акти виконаних робіт та наданих 
послуг

225 150 66,7

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою 
(по кожному показнику)

У зв’язку з економією бюджетних коштів, частину заходів не було проведено так як питання, які 
передбачалися висвітлити у семінарі, тренінгу та воркшопі були висвітлені на інших навчальних заходах, 
що проводились відокремлено від Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 
2019 рік.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:

За результатами 2019 року:

рівень виробництва промислової продукції 1 13,5%;
започаткували діяльність 10872 новостворених суб'єктів господарювання, із яких 1290 -  юридичних осіб та 9582 -  фізичних осіб- 
підприємців;
за січень-листопад 2019 року обсяги експорту товарів становили 1572,5 млн дол. США;
баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 983,9 млн дол. США.
зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області вперше здійснювали з партнерами із 148 країн світу; 
обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку області з початку інвестування на 01.10.2019 року 
становив 237,5 млн дол. США;
у січні-вересні2019 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 10,2 млн дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу), інвестиції надійшли з 55 країн світу.

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 64 довгострокові інвестиційні проекти (період їх реалізації 2019-2022 роки) 
на загальну суму більше 23,06 млрд грн, що дозволить створити додатково 5925 нових робочих місць, з них по галузях:

•  альтернативна енергетика -  25 проектів на суму 4,57 млрд грн, 209 робочих місць;
•  харчова та переробна -  20 проектів на суму 15,24 млрд грн, 2463 робочих місць;
• машинобудування -  5 проектів на суму 426 млн грн, 1585 робочих місць;



• легка промисловість - 2 проекти на суму 15 млн грн, 215 робочих місць;
• добувна промисловість - 2 проекти на суму 530 млн грн, 38 робочих місць;
• деревообробна - 1 проект на суму 27 млн грн, 50 робочих місць;
« фармацевтична - 1 проект на суму 100 млн грн, 65 робочих місць;
• виробництво будівельних матеріалів - 1 проект на суму 742 млн грн, 228 робочих місць;
• інші -  7 проектів на суму 1,41 млрд грн, 1072 робочих місць;

Департаментом щоденно проводиться робота направлена на підтримку контактів з потенційними інвесторами, в т.ч. шляхом проведення електронної 
переписки щодо надання необхідної інформації з питань можливості реалізації інвестиційних проектів на території області, підготовки офіційних візитів та 
підписання Меморандумів про співпрацю.

Протягом звітного періоду проведено роботу щодо організації офіційних зустрічей з делегацією компанії «HEAD» (25.02.2019 р. та 02.04.2019 p.), на 
яких обговорено питання пов'язані із реалізацією інвестиційного проекту на території Вінницького індустріального парку.

Також проведено роботу щодо забезпечення початку реалізації інвестиційного проекту компанії «Дакса Бунге Україна» щодо будівництва заводу з 
переробки кукурудзи на території с. Демківка Тростянецького району.

Підготовлено пропозиції щодо розміщення агропромислового кластеру.
Підготовлено пропозиції щодо розміщення об’єктів альтернативної енергетики.
Проведено ряд зустрічей з метою залучення інвесторів на територію існуючих індустріальних парків на території Вінницької області
Забезпечено створення нового індустріального парку на території м. Вінниця - Індустріальний парк «Вінтер спорт» та включення його Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до Реєстру індустріальних (промислових) парків .
Продовжуються контакти з іншими компаніями з питань розміщення нових виробництв на території Вінницької області.

Департаментом спільно з ГО «Освітній простір 2.0» 9 квітня, в приміщенні культурного центру «Галерея XXI» проведено круглий стіл «Що варто 
знати про експорт до ЄС». До участі у круглому столі долучились представники органів державної влади, експерти, зацікавлені суб’єкти 
господарювання, які мають намір експортувати товари закордон чи вже є експортерами, а також представники навчальних закладів. Даний захід сприяв 
підвищенню рівня поінформованості підприємців та зацікавлених осіб щодо можливостей виходу на європейські ринки, митного законодавства, 
оформлення пакету документів, санітарно-епідеміологічних та ветеринарних вимог при експорті товарів до ЄС.

Департаментом спільно з ГО «Освітній простір 2.0» 17 квітня у конференц-залі готелю «Франція» проведено семінар на тему: «Шляхи пошуку 
партнерів на іноземних ринках та можливості просування продукції». До участі у заході долучилися представники влади та бізнесу, експерти Державної 
установи «Офіс з просування експорту України», зацікавлені суб’єкти господарювання які мають намір експортувати товари за кордон чи вже являються 
експортерами, а також представники райдержадміністрацій та навчальних закладів. У ході заходу учасники ознайомились з шляхами налагодження 
партнерських відносин за кордоном та каналами просування продукції на іноземних ринках, а також отримали практичні консультації від експертів 
Державної установи «Офіс з просування експорту України» та керівників великого та середнього бізнесу.

З 04 по 07 червня 2019 року прийнято участь у XXXI Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО -  2019», яка відбулася на території 
Національного комплексу «Експоцентр України» у м. Києві та являється однією із найбільших в Україні та Східній Європі. Цьогоріч Вінниччину 
представили вісім підприємств машинобудівної галузі області, два тваринницьких та 21 підприємство харчової та переробної промисловості. Більшість
із них випускають експортноорієнтовану продукцію, що сприяє розвитку як бізнесу, так і регіону загалом. «АГРО -  2019» виступає ефективною 
платформою для вдосконалення виробництва, запровадження інновацій, презентації новинок у різних галузях АПК України.

10 липня 2019 року у конференц-залі готелю «Франція» Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації та ГО «Освітній простір 2.0» проведено семінар на тему: «Впровадження сертифікації відповідно до міжнародних стандартів. 
Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) на підприємствах торгівлі та в закладах харчування». Система НАССР дозволяє не тільки 
контролювати якість та безпечність продукції, а й попереджувати виникнення загроз якості продукції. Процедури, засновані на принципах НАССР,



контролювати якість та безпечність продукції, а й попереджувати виникнення загроз якості продукції. Процедури, засновані на принципах НАССР, 
запроваджуються відповідно до оцінки ризиків, які існують на підприємстві, з урахуванням того, який набір заходів необхідний, щоб випускати 
безпечну продукцію.

В 2019 році у новому форматі відбувся ХІІ-й конкурс «Краща торгова марка Поділля». Відбір переможців здійснювався за 9 номінаціями: 
«Екологічність та натуральність», «Інновації у виробництві», «Репутація та довіра», «Відкриття року», «Краща фірмова мережа виробника», «Якість», 
«Кращий експортер», «Соціальна відповідальність», «Краща торгівельна мережа».

12 підприємств -  переможців Конкурсу нагороджені Дипломом та статуеткою переможця регіонального конкурсу, отримали сертифікат на право 
використання в рекламно-інформаційних цілях маркування своєї продукції як «Краща торгова марка Поділля» протягом 2019 року та матимуть 
можливість приймати участь у виставці «Продіндустрія» з 50% знижкою від загальної вартості участі, що проводиться в Експоцентрі Вінницької ТПП.

Департаментом спільно з Калинівським технологічним коледжем та ГО «Освітній простір 2.0» 24 жовтня 2019 року в м.Калинівка на базі 
Калиніського технологічного коледжу проведено міжрегіональний фестиваль колекцій моделей одягу «Калинове намисто-2019». В фестивалі прийняли 
участь творчі колективи 18 навчальних закладів України з 9 областей нашої держави, що є свідченням престижності даного заходу. Даний захід сприяє 
підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців у сфері обслуговування та легкої промисловості.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за 2019 рік склав 32,0 млрд грн, що більше в 
порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 18,6% {по Україні збільшився на 10,5%). За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за
2019 рік область займає 2 місце серед регіонів України. З метою сприяння забезпеченню населення м. Вінниця та області сільськогосподарською
продукцією та продовольчими товарами за доступними цінами на Він 
суму 440,0 млн грн.

пиччині протягом року відбулося 5200 ярмарків, на яких реалізовано продукції на

Уповноважена особа головного 
розпорядника бю джетних коштів
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Додаток 2

Ф інансування Програми економ ічного і соціального розвитку В інницької області за 12 місяців 2019 року, тис. гри.
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Заходи з реалізації програми

1

Проведення семінару «Шляхи 
пошуку партнерів на іноземних 
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