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Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації відповідно до п.5 Додатку 1 до рішення 24 сесії обласної
Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року №469 надає звіт за 2018 рік про
виконання

Програми

розвитку

міжнародного

та

транскордонного

співробітництва Вінницької області на 2016-2020 роки за встановленими
формами.
Додатки: на 5 арк.

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку
облдержадміністрації

Ліпач О.О. 67-06-59

В.М.Мережко

Програма розвитку
міжнародного та
транскордонного
співробітництва Вінницької
області на 2016-2020 роки
КІСКИ 2210

І Іридбання сувенірної продукції

Розробка і виготовлення
по/1 іграф ічіюї 11 роду кіпї

1Іридбання квіткової продукції

КЕКВ 2240

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

Витрати на оренду приміщення

Оплата послуг з оформлення залу

Кі

державного бюджету
3710,0

обласного бюджет\'

інших місцевих V»

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

небюджетних джерел Оч

745,0

320,0

425,0

Обсяг коштів,
передбачений на
обласного бюджету Ос
фінансування заходів у
відповідном у джерелі на
інших місцевих 'С
2018 рік (роки) з
урахуванням змін
небюджетних джерел

державного бюджету
445,9

87,7

171,9

и>
І/»

80,7

70,2

274,0

66,5

124,4

-~о
и> С\

обласного бюджету ***
інших місцевих
І'ЛП-.Т/ЧЗ'Г1Г»
небюджетних джерел

Ф актично
проф інансовано у
звітном у році (роках)

державного бюджету
445,9

Х/І

87,7

ОС

171,9

70,2

274,0

66,5

124,4

уі -4
1>-> ъ ,

обласного бюджету

Сч

інших місцевих

Касові видатки у
звітному році (роках)

небюджетних джерел Ос
державного бюджету 'с
1

обласного бюджету

К)

інших місцевих
бюджетів
небюджетних джерел К)
К)

К редиторська
заборгованість у
звітном у році (роках)

державного бюджету й
299,1

1148,11

151,0

обласного бюджету
К)
інших місцевих V
!

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

небюджетних джерел к»
Сч
Кі Пояснення шодо

розбіжностей та відхилень

Фінансування обласних програм за 2018 рік

державного бюджету

Додаток № 1
ІН Ф О РМ А Ц ІЯ П РО ВИ К О Н А Н Н Я П Р О ГР А М И ЗА 2018 рік

0900000_____ Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдерж адм іністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

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

Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва В інницької області на 2016-2020 роки, затвердж ена ріш енням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 № 46
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження
1. Виконання заходів і завдань П рограми

№
з/п

Заплановані заходи
Назва, зм іст заходу/напрям
Заплан ован и й резул ьтат
діяльності

Ф ак ти ч н о проведені заходи
Н азва, зм іст за х о д у / напрям
Д о ся гн у ті результати
дія л ьн ості

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
соціальноекономічного та культурного
співробітництва

Організовано виїзне засідання Ради з
просування
експорту
при
Мінекономрозвитку
у
Вінницькій
області
Організовано засідання українськомолдовської Робочої групи з питань
транспорту.

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
співпрацю (обмін делегаціями)
/ Розвиток міжрегіональної
співпраці

Встановлення прямих ділових
контактів,
розвиток
двостороннього
соціальноекономічного та культурного
співробітництва

Забезпечено візит творчої делегації
Ясського повіту Румунії до Вінницької
області.
Забезпечено участь делегацій регіонівпартнерів у святкових заходах з
відзначення Дня Європи.
Забезпечено участь делегацій регіонівпартнерів в урочистостях до Дня
незалежності України
Організовано візити делегацій голів
РДА,
фахівців
різних
галузей,
предс гави и кіп молодіжних о р га н іза ці й
до
Сьвєнтокшиського
восводства
Республіки Польща, Ліберецького краю

В рамках засідання Ради відбувся диспут
«Діалог: влада до бізнесу», під час якого
представники регіонального бізнесу та влади
обмінялись думками щодо проблемних питань
експортування та прийняли спільні рішення для
розвитку експортного потенціалу регіону.
В ході засідання Робочої групи сторони серед
іншого обговорили питання, пов’язані з реалізацією
проектів будівництва мосту «Ямиіль-Косеуць» та
відкриття пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» для
міжнародного
автомобільного
сполучення.
Підписано Протокол за результатами виїзного
засідання.
Поглиблено міжрегіональну співпрацю, зокрема
налагоджено
міжгалузеве
співробітництво
в
галузях освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального
захисту
населення,
молодіжної
політики, регіонального розвитку, дорожнього
господарства.
Проведено українсько-польську Академію молодих
лідерів за участю 14 молодіжних лідерів з Сьвєнто
кшиського воєводства.
Організовано виставку художньої фотографії
«Сьвєнтокшиське - Вінниччина. Очима партнера».
Отримано польську благодійну допомогу (шкільна
канцелярія) для учнів І Ірибузької спеціальної
загальноосвітньої школн-інтернат
Вінницького

3.

Організаційне
забезпечення
візитів
Надзвичайних
і
Повноважних
Послів,
представників днпломатичного
корпусу
та
міжнародних
організацій
у
Вінницьку
область
/
Формування
позитивного
іміджу
та
популяризація
Вінницької
області на міжнародному рівні

Створення
та
підтримка
позитивного
іміджу
Вінницької області, розвиток
економічного
співробітництва, поширення
інформації про соціальноекономічний та культурний
потенціал Вінницької області

4.

Проведення
презентацій
економічного, інвестиційного,
експортного потенціалу області
/
Формування позитивного
іміджу
та
популяризація
Вінницької
області
на
міжнародному рівні

Створення
та
підтримка
позитивного
іміджу
Вінницької області, розвиток
економічного
співробітництва, поширення
інформації про соціальноекономічний та культурний
потенціал Вінницької області

Чеської Республіки, Сороцького району
Республіки Молдова, Ясського повіту
Румунії.
Згідно з домовленостями очільників
партнерських
регіонів
організовано
культурно-оздоровчий
візит
дітей
загиблих та поранених учасників АТО
із Вінниччини до Сьвєнтокшиського
воєводства Польщі.
Забезпечено
участь
делегації
Вінницької
області
в
офіційному
закритті святкових заходів з нагоди 60річчя
міжрегіонального
співробіт
ництва, де було опрацьовано напрями
та перспективи співпраці на майбутнє.
Організовано і проведено 47 офіційних
та робочих зустрічей із представниками
дипломатичного корпусу різних країн
світу, міжнародних організацій та
іноземних інвесторів, в тому числі 9
зустрічей
з
Надзвичайними
і
Повноважними Послами країн світу.
Забезпечено організаційну підтримку
візиту делегації учасників мережевої
конференції
«Децентралізація,
демократизація та місцеве самовря
дування», організованої Швейцарським
бюро співробітництва в Україні. До
складу делегації увійшли понад 70
представників Ш вейцарської агенції
розвитку та співробітництва з країн
Європи, Азії, Африки та Південної
Америки.
Економічний, інвестиційний, аграрний,
експортний
потенціали
області
презентовано
в
рамках
виїзної
економічної
місії
підприємців
та
аграріїв
Вінницької
області
до
Нідерландів, в ході участі у XI
Європейському Економічному Форумі Ь О П /К ІЕ 2018, під час візиту до
м.Шанхай та м.Ханчжоу Китайської
Народної Республіки. А також в рамках
VI
Міжнародного
інвестиційного

району.
Забезпечено оздоровлення та культурне дозвілля
дітей загиблих та поранених учасників АТО в
Республіці Польща.
Перейняття
практичного
досвіду
щодо
регіонального розвитку, в тому числі реформи
децентралізації в ході візиту до Чеської Республіки.
Повністю та на високому рівні реалізовано заходи в
рамках Планів заходів до 60-річчя співпраці
Вінницької області і Сьвєнтокшиського воєводства
та 10-річчя співпраці з Лодзинським воєводством.

Встановлено
нові
контакти
з
іноземними
партнерами.
Забезпечено формування
позитивного
іміджу
Вінниччини
як
надійного
партнера
для
співробітництва
та
реалізації
інвестиційних
проектів.
Представлено досвід Вінниччини із впровадження
реформи децентралізації.

І Ірезентовано
економічний,
інвестиційний,
аграрний, експортний, промисловий, туристичний
потенціал Вінницької області на міжнародних
заходах за кордоном.
Встановлено
нові
контакти
з
іноземними
партнерами.
Формування
позитивного
іміджу
Вінницької
області як надійного партнера та інвестиційнопривабливого регіону.

5.

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

форуму «Вінниччина - бізнес в центрі
України».
Туристичний
потенціал
області
презентовано
на
X
міжнародній
виставці
сільського
та
активного
туризму
AG ROTR А V EL&АСТІV Е
LIFE, що проходила з 18 по 23 квітня у
Сьвєнтокшиському
воєводстві
Республіки Польща і у якій Вінницька
область
виступала
офіційним
партнером.
Організовано виїзну економічну місію
підприємців Вінницької області до
м.Торонто, Канада. В ході візиту під час
зустрічі в Торгово-промисловій палаті
провінції Онтаріо було представлено
інвестиційний, економічний, промисло
вий,
культурний
і
туристичний
потенціал області.
19 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.
19 травня, в рамках відзначення Дня
Європи, Сьвєнгокшиське воєводство як
регіон-партнер Вінниччини розгорнуло
свій
намет,
де
презентувались
інформаційні матеріали про воєводство
та сувенірна продукція, гостей свята
розважали
музики
з
народного
ансамблю «Єндрушє». Також діяла
«Капсула
часу»,
в
якій
транслюватимуться відео-ролики про
Сьвєнтокшиське
воєводство
українською мовою у форматі 5-D.
Протягом тижня у загальноосвітніх та
дошкільних
навчальних
закладах
області
проводились
інформаційноосвітні заходи, присвячені країнам ЄС
та європейським стандартам життя.

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
анкетування
на тему
ставлення
мешканців
Вінниччини
до
євроатлантичного
вектору розвитку України.
Також за підтримки Представництва НАТО в
Україні
проведено
інформаційно-освітню
кампанію,
присвячену
актуальним
питанням
співробітництва України з НАТО, розповсюджено
бюлетені «Десять цікавих фактів про НАТО»,
«П ’ять найпоширеніших російських міфів про
МАТО», «Стислий огляд допомоги НАТО Україні»
та «Відносини Україна - НАТО».
Проведення урочистих заходів до Дня Європи
сприяло
поглибленню
європейської
самоідентифікації громадян.

2. А наліз вшсопашіи показників та пояснення щодо їх ви ко нан ня:

№

П оказник

О диниця
вим іру

Д ж ерело
і и ф о річ а ц ії

З атвердж ен о
програм ою

В и к он ан о

Рівень виконання до
затв ер дж ен ого
п рограм ою (% )

2

3

4

5

6

7

12

12

1 0 0 ,0

62,1

37,2

59,9

120

120

120

з/п

/

І.Показники продукту
кіл ькість зах о д ів щ одо м іж н ар о д н о го ,
тр а н с к о р д о н н о го сп ів р о б ітн и ц тв а
2 .Показники ефективності
сер едн ій о б сяг витрат на виконанн я
о д н о го заход у щ одо м іж н ар о д н о го ,
тр а н с ко рдо иного спів роб ітн и цтва
3.Показники якості
тем п зр о стан н я кількості зах о д ів щ одо
м іж н ар о д н о го , т р ан ск о р д о н н о го
сп ів р о б ітн и ц тв а м ин улого року
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою (по
кожному показнику)

од.

П лан зах о д ів на
2018 рік

тис. грн.

%

А кти ви к о н ан и х
р о б іт та н ад ан и х
п о сл у г

Додаткові заходи, не передбачені програмою, у 2018 році не проводились.
Виконання заходів Програми між народного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016-2020 роки сприяло
поглибленню міжгалузевих зв’язків з регіонами-партнерами іноземних держав, нарощ уванню обсягів експорту вінницьких підприємств,
поглибленню транскордонного співробітництва, залученню інвестицій в економіку регіону. В зв ’язку з цим продовження виконання заходів
Програми с доцільним.

Д иректор Д епартам енту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
об.іідєржадм ініс грації

В.М. М ережко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

А .М .1 Іорхун
(ініціали та прізвище)

