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Вінницька обласна Рада

Обласна державна адміністрація відповідно до листа обласної Ради від 

05.01.2018 року №207-07-37 надає річний підсумковий звіт про виконання 

Програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 

Вінницької області на 2016-2020 роки за надісланими формами.

Додатки: на 4 арк.

Голова обласної 
державної адміністрації іВалерій КОРОВІЙ
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Додаток №1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 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. 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. 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 соціально- 
економічного та культурного 
співробітництва

Забезпечено участь делегацій регіонів- 
партнерів у святкових заходах з 
відзначення Дня Європи, Дня 
незалежності України.
Організовано візити делегацій голів 
РДА, фахівців різних галузей до 
Сьвєнтокшиського, Лодзького 
воєводств Республіки Польща, Ясського 
повіту Румунії, Ліберецького краю 
Чеської Республіки, Сороцького району 
Республіки Молдова.
Організовано навчальний візит 
делегації представників місцевого 
самоврядування Румунії до Вінницької 
області.

Укладено Угоду щодо розвитку торговельно- 
економічного, науково-технічного і гуманітарного 
співробітництва між Вінницькою 
облдержадміністрацією та Ліберецьким краєм 
Чеської Республіки.
Поглиблено міжрегіональну співпрацю, зокрема 

налагоджено міжгалузеве співробітництво в 
галузях освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, регіонального розвитку. 
Передано книги чеською мовою для школи і 
дитячого садочка в с.Миколаївка Козятинського 
району, де компактно проживає чеська громада. 
Згідно з домовленостями очільників партнерських 
регіонів організовано культурно-оздоровчі візити 
дітей загиблих та поранених учасників АТО із 
Вінниччини до Ліберецького краю Чехії та 
Сьвєнтокшиського воєводства Польщі.
Підписано доповнення до Договору про 
співробітництво між Вінницькою облдерж
адміністрацією та Ясським повітом щодо співпраці 
у сфері соціального захисту населення.

2. Організа ці й не забезпечен н я 
візитів Надзвичайних і 
Повноважних Послів, 
представників дипломатичного 
корпусу та міжнародних 
організацій у Вінницьку

Створення та підтримка 
позитивного іміджу 
Вінницької області, розвиток 
економічного
співробітництва, поширення 
інформації про соціально-

Організовано і проведено 56 офіційних 
та робочих зустрічей із представниками 
дипломатичного корпусу різних країн 
світу, міжнародних організацій та 
іноземних інвесторів, в тому числі 15 
зустрічей з Надзвичайними і

Презентовано економічний, інвестиційний, 
аграрний, експортний потенціал Вінницької області 
на міжнародних заходах як в області, так і за 
кордоном.
Встановлено нові контакти з іноземними 
партнерами.



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

економічний та культурний 
потенціал Вінницької області

Повноважними Послами країн світу. 
Економічний, інвестиційний, 
експортний потенціали області 
презентовано в рамках V Міжнародного 
інвестиційного форуму «Вінниччина — 
бізнес в центрі України», в ході участі у 
15-й Міжнародній виставці сільського 
господарства, сільсько-господарського 
машинобудування та технологій 
рослинництва в м.Конья (Турецька 
Республіка), у X Європейському 
Економічному Форумі - LÔDZKIE 2017, 
а також під час економічних місій 
вінницьких підприємців до США (у 
травні) та Китаю (у листопаді). 
Організовано та проведено заходи в 
рамках нідерландської торгової місії у 
Вінницькій області, візиту 
Міжнародного трейд-клубу в Україні.

Забезпечено формування позитивного іміджу 
Вінниччини як надійного партнера для 
співробітництва та реалізації інвестиційних 
проектів.
Надано сприяння у підписанні меморандумів про 
співробітництво між громадською організацією 
«Вінницький бізнес клуб» та Міжнародним трейд- 
клубом в Україні, а також із Українським домом в 
Пекіні, що сприятиме виходу вінницьких фірм і 
товаровиробників на світові ринки.

о 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

20 травня, в День Європи, забезпечено 
роботу інформаційного пункту з метою 
поширення інформаційних матеріалів 
про Європейський Союз, НАТО, 
програми та проекти, які реалізуються 
ЄЄ в Україні.
21 травня відбувся традиційний 
«Велопробіг 50 км навколо Вінниці на 
відзначення Дня Європи в області», 
участь в якому взяли понад 100 
велосипедистів.
Крім того, 11 травня 2017 року з нагоди 
ухвалення рішення Ради Міністрів ЄЄ 
щодо скасування візових вимог для 
громадян України та відзначення Дня 
Європи у м.Вінниця та в усіх містах і 
районах області відбулись урочисті 
церемонії підняття Державного 
Прапора України та Прапора ЄЄ. 
Протягом тижня у загальноосвітніх та 
дошкільних навчальних закладах 
області проводились інформаційно- 
освітні заходи, присвячені країнам ЄЄ 
та європейським стандартам життя.

Підвищено рівень поінформованості гро-мадян 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.
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». 
Проведення урочистих заходів до Дня Європи 
сприяло поглибленню європейської 
самоідентифікації громадян.



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Д ж е р е л о
ін ф о р м а ц і ї

Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

/ 2 .? 4 5 6 7
1 .Показники продукту
кількість заходів щодо міжнародного, 
тра не ко рдо н но го с п і в роб ітн и і ггва

од. План заходів на 
2017 рік

10 10 100

2.Показники ефективності
середній обсяг витрат на виконання 
одного заходу щодо міжнародного, 
тра і і с кордо н ного с п і в роб ітн и цтва

тис. грн. 70,5 54,6 77,4

і
3.Показники якості і

темп зростання кількості заходів щодо 
міжнародного, транскордонного 
співробітництва минулого року

% Акти виконаних 
робіт та наданих
ПОСЛУГ

100 100 100

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

і

І До стосується впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону, то за 
інформацією Головного управління статистики в області обсяги експорту товарів у січні-листопаді 2017 року становили 1114.5 млн.дол. СПІД, 
а імпорту -  371.5 млн.дол. Порівняно із січнем-листопадом 2016 року експорт та імпорт збільшились відповідно на 31.5% (на 266,6 млн.дол.) та 
на 37,4% (на 101,2 млн.дол.). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 743.0 млн.дол. Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту склав 3,00 (у січні-листопаді 2016р. -  3,14). Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання 
області здійснювали з партнерами із 140 країн світу (у 2016 році -  зі 135 країнами).

Таким чином, 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.

Заступ іж к дирекгора ) Іепартаменту м іж народного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдерж адм  і н істра ції

І "ол о в н и й бух пи і те р
(підпис) 

(п

Н.Н.Насіковська 
(ініціали та прізвище)

А.М .П орхуп__
(ініціали та нрізнишс)
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к>

державного бюджету

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходу 
згідно програми
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