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Зростання 
конкурентоспроможності 

економіки області та 
залучення інвестицій 

Розвиток міжнародних 
відносин та грантової 
діяльності 

Формування 
позитивного 

туристичного 
іміджу області 

Забезпечення 
ефективної роботи 
ЦНАП 

Розвиток 
територіальних 
громад ПРІОРИТЕТНІ 

напрямки 
роботи 

Департаменту 

регіональний розвиток області, а саме: 
створення умов для сталого 
функціонування підприємств 
реального сектору економіки, розвитку 
міжнародної співпраці, залучення 
інвестицій, надання якісних 
адміністративних послуг для 
поліпшення умов життєдіяльності 
населення та підвищення його 
добробуту 

МЕТА  
діяльності 
Департаменту  



Пріоритет 1 

Зростання 
конкурентоспроможності 

економіки області та 
залучення інвестицій 

Підтримка та розвиток 
промислового сектору 

Інвестиційна 
діяльність: залучення, 
супровід та реалізація 
інвестиційних проектів 

Розвиток сфери 
торговельної 

діяльності 

Підтримка розвитку 
підприємництва 

Сприяння 
нарощенню обсягів 

експорту 



Частка області у 
загальнодержавному обсязі 
реалізації продукції 

2,2% 

2014 рік 

2017 рік 2018 рік 

3,0% 3,1% 

Україна Вінницька обл. 

Підтримка та розвиток промислового сектору 

112,4 

111,6 

107,4 

103,2 

100,6 

84,4 

101,1 

102,1 

98,1 

100,4 

98,8 

102,8 
Постачання електроенергії, 
газу та пари 

Машинобудування 

Виробництво будівельних 
матеріалів 

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв 

Виготовлення виробів з 
деревини 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

Індекси промислової продукції за 
основними видами діяльності 

2018 
ЗАВДАННЯ  



понад 20 
підприємств 

відвідано 

Підтримка промислового сектору –  
запорука економічного розвитку регіону  

ДП «Електричні системи» 

ТОВ «Геліка» 

Промислове вирощування 
креветок на базі 

колишньої хутрової 
фабрики с. Подільське 

Меблева фабрика 
«Lismaster» ПрАТ «Гніванський завод 

спецзалізобетону» 

Група компаній KNESS 
ТОВ «Промавтоматика» 

2018 
ЗАВДАННЯ  



2250 

122 

харчова та 
переробна 
промисловість 

353 

1050 

інші 
галузі 

машинобудівна 
галузь 

альтернативна 
енергетика 

105 

1500 

50 

16 3 

7 

8 35 
проектів  

 понад 

4,7 млрд. грн.  

3005 
нових робочих 
місць 

млн.грн. 

млн.грн. 

млн.грн. 

нових 
робочих 
місць  

деревообробна 
промисловість 

1 

962 
млн.грн. 

300 
нових 
робочих 
місць  

проектів  

проект проектів 

нових 
робочих 

місць  

проекти 
нових 

робочих 
місць  

1010 
млн.грн. 

нових 
робочих 
місць  

проектів 

Інвестиційна діяльність: залучення, супровід 
та реалізація інвестиційних проектів 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Вінницька  

Донецька  

Запорізька 

 Черкаська 

Будівельна діяльність 

Топ 5: індекс будівельної продукції 

Питома вага Вінниччини  

в обсягах будівельної  продукції  

по Україні, % 

3,0% 3,1% 

2018 рік 

4,1% 

3,0% 

2017 рік 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

132,6% 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

117,2% 

115,8% 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

Хмільницька 

по Україні 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] [ЗНАЧ

ЕНИЕ] 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Динаміка індексу будівельної  

продукції 

2018 
ЗАВДАННЯ  



2019 

у машинобудуванні 

1810 

у інших галузях 

1145 

у сегменті альтернативної 
енергетики 

у харчовій 
промисловості 

2375 

Супровід 
інвестиційних 
проектів в 
промисловості 

66 
проектів  

26,36 
млрд. грн.  

5965 
нових робочих 
місць 

4 

9 

30 

23 

635 

0,515  

1,7  

5,53 

млрд. грн.  

18,62  млрд. грн.  

млрд. грн.  

млрд. грн.  вартість 



2019 

Найпотужніші 
інвестиційні 
проекти 

2000 

500  

400  

200  

ІНШІ 750  

500 

5550 
нових робочих 
місць 

Планується 
створити 

1000 

200 



715,3 

937,7 

1423,5 

1853,9 

2288,5 

2014 рік  2015 рік 2016 рік  2017 рік 2018 рік 

в 1,3 р.б 

Рейтинг «Regional Doing 
Business. 2018»* 

ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА  
ОБЛАСТЬ 

ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ 334 

балів 332 
балів 313 

балів 

*Оцінювання проведено за адаптованою методологією Світового банку 

на основі опитування вітчизняних підприємців 

Надходження  від  діяльності малого 
бізнесу до  місцевих бюджетів, млн.грн. 

Найкомфортніший регіон  
для ведення бізнесу в Україні  

в 1,5 р.б 

в 1,3 р.б 

в 1,2 р.б 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Підтримка розвитку підприємництва 

семінари,  
тренінги, конференції,  

форуми 

конкурс бізнес-планів 
підприємців-початківців 

(стартапи) 

1353 
заходи  

17130 
учасників 

1,8 
млн. грн.  

1,4 
млн. грн.  

60 
учасників 

ярмарок 
кредитів 

конкурс бізнес-планів 
підприємців-початківців 

(стартапи) 

2018 
ЗАВДАННЯ  



36 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

83 

13 
2017 

2018 

274 

1400 

переможців 

учасників 

переможців 

Конкурс бізнес-планів підприємців-
початківців (стартапи)  

тис.грн. 

тис.грн. 

рік 

рік 

Подані бізнес-плани на 
участь у конкурсі 

Виділено коштів  з обласного 
бюджету на конкурс, млн.грн. 

учасників 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Велокав’ярня з розширеним меню 

Виготовлення поліграфічної продукції 

Виробництво еко-вати 

Підтримка бізнес-планів підприємців-
початківців (стартапи) 2018 

ЗАВДАННЯ  



Розвиток 
підприємництва 

2019 

проведення  цільових  навчальних 
семінарів та тренінгів для  
потенційних та діючих підприємців 

надання фінансової 
підтримки 

збільшення зайнятих в малому та 
середньому підприємництві  5 

30  

на 

стартапів млн. грн. 
1,4 

10 
не  менше  

осіб 
тис.  



Співпраця з громадськими організаціями 

Регіональна рада 
підприємців при ОДА 

Бізнес-омбудсмен у  
Вінницькій області 

36 консультацій  
підприємцям області 

  

Регіональний конкурс  
«Бізнес-еліта Поділля» 

лауреатів 
конкурсу 

129  

Зустрічі у форматі 

«кава з губернатором»        

 

 

 

7 

2 зустрічі 

2018 
ЗАВДАННЯ  



ГО «Вінницький Бізнес-Клуб» 

35  підприємств області -  
засновники та учасники 
 

Виїзні економічні 
місії до 

Нідерландів та 
Канади  

Вінницька ОДА і ВНТУ  
про створення КЗ 
«Подільський науково-
технічний ліцей для 
обдарованої молоді»  

безповоротна фінансова 
допомога благодійним 
фондам «За Своїх», 
«Подільська громада» 
«Товариство Червоного 
Хреста» та інше 

тематичних 
інформаційних 
семінарів з питань 
організації та 
ведення бізнесу на 
внутрішніх та 
зовнішніх ринках 

6 

Благодійна 
допомога 
воїнам АТО  

Меморандум 
про співпрацю  

2018 
ЗАВДАННЯ  



Громадська 
організація 
“Вінницький 
Бізнес Клуб” 

2019 
рік 

організація та проведення форумів, 
семінарів, зустрічей та інших заходів з 
актуальних питань ведення бізнесу 

проведення виїзних економічних 
місій  до Румунії та Ізраїлю 

співробітництво з іноземними неурядовими 
організаціями та міжнародними урядовими 
організаціями 



Сприяння нарощенню обсягів експорту 

Очікуваний обсяг 
експорту товарів   

частка 
експорту до ЄС 

35% 

1370 
млн.дол.США. 

479,5 
млн.дол.США. 

Вінницькою 
митницею 

видано 3591 
сертифікат EUR.1 

+20,6% 
ніж у 2017 р. 

2018 
ЗАВДАННЯ  



2018 
ЗАВДАННЯ  

Структура експорту товарів Вінниччини  

Індія 

Польща 

Китай 

Білорусь 

Туреччина 

63,9 
млн.дол. 

США 

5,0% 

122,7 
млн.дол. 

США 

9,7% 

49,5 
млн.дол. 

США 

3,9% 

194,9 
млн.дол. 

США 

15,4% 102,4 
млн.дол. 

США 

8,1% 

продукти 
хімічної 
промисловості 

вироби з 
деревини 

машини, 
обладнання та 
механізми 

фармацевтична 
продукція 

ТОП-5: товарів, що 
найбільше зросли в 
експорті 

4 

+78%  1 
зернові 
культури 

2 

3 

5 

+22,9%  

+22,6%  

+38,6%  

в 2,8 р.б. 

Обсяги експорту та 
питома вага (%)  



Сприяння 
нарощенню 
обсягів експорту 

2019 
рік збільшення обсягів 

експорту 12% 

сприяння виходу вітчизняних 
виробників на ринки Європейського 
Союзу та світу 

реалізація регіонального компоненту      
Експортної стратегії України на 2017-2021 роки 

налагодження бізнес-контактів з 
іноземними партнерами 

розширення обсягів та диверсифікація 
зовнішньої торгівлі, вихід місцевих 
підприємців на нові ринки збуту 



2018  
рік 

оборот 
роздрібної 
торгівлі  

«Великодний ярмарок»  
в м.Вінниця на площі  
ТЦ “Plaza Park” 

Регіональний обласний 
конкурс “Краща торгова 
марка Поділля-2018” 

5 осінніх 
сільськогосподарських 
ярмарків в м.Вінниця 
на площі ТЦ “Plaza Park”  

ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО 

+11,1% 

2017  
рік 

4372 

5160 

318 
млн.грн. 

375 
млн.грн. 

5 
місце 
 в Україні 

Проведено ярмарків 

Розвиток сфери торговельної діяльності 
2018 
ЗАВДАННЯ  



Хмельницька 

Житомирська 

Запорізька 

Вінницька 

Чернівецька 

Івано-Франківська 

Кіровоградська 

Україна 

Луганська 

Дніпропетровська 

108,7 

109,0 

109,0 

109,1 

109,1 

109,2 

109,2 

109,2 

109,3 

109,3 

109,8 

2018 
ЗАВДАННЯ  Індекси споживчих цін по регіонах 

грудень 2018 року до грудня 2017 року, % 

2

  

місце по 
Україні 

Одеська 



Розвиток сфери 
торговельної 
діяльності 
області 

2019 
рік 

за результатами XI конкурсу «Краща торгова 
марка Поділля – 2019»  запровадити заходи 
щодо поглиблення співпраці між 
виробниками та торговельними мережами 

зростання обороту 
роздрібної торгівлі 

частка продажу продовольчих товарів 
вітчизняних виробників в роздрібному 
товарообороті 

сприяння у впровадженні  міжнародних 
стандартів при виробництві та реалізації 
вітчизняних товарів 

збільшення обсягів реалізації товарів 
на постійно діючих ярмарках 

створення експортно-імпортного офісу у 
Вінницькій області за рахунок грантових 
коштів 

6% 

80% 

7% 



ОЦІНКА СТУПЕНЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЩЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ НИЖЧЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

ЦІЛЬ НЕ ДОСЯГНУТА (ПРИ 
ПОКАЗНИКАХ МЕНШЕ 
50% ВІД ЗАПЛАНОВАНИХ) 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОСТАВЛЕНІЙ МЕТІ 

2018 
ЗАВДАННЯ  

Зростання конкурентоспроможності 
економіки області та залучення 

інвестицій 



Пріоритет 2 

Розвиток міжнародних 
відносин та грантової 

діяльності 

Реалізація  проектів із 
залученням міжнародної 
технічної допомоги 

Розвиток транскордонного 
та міжнародного 
співробітництва 

Забезпечення проведення 
XVI обласного конкурсу 
проектів розвитку 
територіальних громад та 
мікрогрантових проектів 



організовано делегацій з 
Вінниччини за кордон з 
метою обміну досвідом та 
налагодження співпраці    візитів 

понад 

20 
Надзвичайних 
і Повноважних 

Послів 
12 

іноземних 
делегацій 50 

понад 

проведено виїзне засідання 
міжурядової українсько-
молдовської Робочої групи з 
питань транспорту 

проведено виїзне засідання 
Ради з просування експорту 
при Мінекономіки 

делегацій 
регіонів-партнерів 14 

представників 
міжнародних 
організацій 68  

2018 
ЗАВДАННЯ  

Міжнародне співробітництво 



Початок роботи Міжнародного 
пункту пропуску 

автомобільного сполучення 
«Бронниця – Унгурь» 

Підписано Дорожню карту 
з будівництва мосту в 

районі населених пунктів 
Ямпіль та Косеуць  

РЕАЛІЗОВАНО ЗАХОДИ 
ІЗ  ВІДЗНАЧЕННЯ  

Транскордонне та міжнародне співробітництво 

співпраці Вінницької області 
і Лодзинського воєводства 

співпраці Вінницької області і 
Сьвєнтокшиського воєводства  

60-ї  
річниці  

10-ї  
річниці  

2018 
ЗАВДАННЯ  



Активізація 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва 

2019 
рік 

максимальне використання 
можливостей спільного розвитку 
прикордонних регіонів 

реалізація угод про торговельно-економічне, 
науково-технічне гуманітарне 
співробітництво з регіонами Польщі, Чехії, 
Румунії, Молдови, Білорусі  

презентація Вінницької області за 
кордоном 

напрацювання нових 
міжрегіональних контактів з метою 
укладання угод з регіонами країн, що 
входять до Вишеградської четвірки  



3 

1 

2 

2 

8 

6 

2 

2 

26 
проектів 

МТД 

Урядування та 
громадське суспільство 

Енергоефективність 
та інфраструктура 

Підприємництво 

Аграрний розвиток 

Освіта і наука 

Охорона здоров'я 

Оборона 

Туризм 

2018 
ЗАВДАННЯ  Реалізація проектів із залученням міжнародної 

технічної допомоги 



Реалізація 
проектів із 
залученням 
міжнародної 
технічної 
допомоги 

2019 
рік 

Поширювати кращі практики та 
досвід з реалізації проектів 

Надавати всебічну допомогу громадам 
у підготовці та реалізації проектів 

Продовження співпраці та постійний 
моніторинг з діючими проектами та 
міжнародними організаціями: ПРООН, 
USAID, ПРОМІС, DESPRO, U-LEAD та інші 



2018  
рік 

Виділено коштів з обласного 
бюджету на конкурс 

XV обласний конкурс проектів розвитку 
територіальних громад 

2017  
рік 

23,0 
млн.грн. 

38,5 
млн.грн. 

709 
проектів 

на участь 

735 
проектів 

на участь 

236 
проектів 

переможців 

384 
проектів 

переможців 

2018 
ЗАВДАННЯ  



по 

 переможці 
32 

Проект "Село. Кроки до розвитку" 

50,0 
тис.грн. 

профінансовано   
ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»  

2018 
ЗАВДАННЯ  



ОЦІНКА СТУПЕНЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЩЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ НИЖЧЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

ЦІЛЬ НЕ ДОСЯГНУТА (ПРИ 
ПОКАЗНИКАХ МЕНШЕ 
50% ВІД ЗАПЛАНОВАНИХ) 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОСТАВЛЕНІЙ МЕТІ 

2018 
ЗАВДАННЯ  Розвиток міжнародних відносин 

та грантової діяльності 



Пріоритет 3 

Розвиток 
територіальних 

громад 

Реалізація найбільш 
важливих інвестиційних 
проектів за рахунок коштів 
державного бюджету 

Впровадження 
системи електронних 

закупівель 

Реалізація 
природоохоронних 

проектів 



інфраструктура 

 проекти 

освіта 

млн.грн. 

 проектів 

млн.грн. 
інше 

млн.грн. 

6 

 проектів 
11 

 проектів 
7 

 проекти 
2 

 проектів 
5 

32 

48,9 
млн.грн. 

62,8 

19,0 
млн.грн. 

6,7 

21,3 

178,7 
млн.грн. 

млн.грн. 
20,0 

 проект 
1 

2018 
ЗАВДАННЯ  

Реалізація проектів за рахунок ДФРР 



Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР 

будівництво школи в с. Зведенівка 
Шаргородського району 

ОСВІТА 
будівництво школи в с.Михайлівка 
Гайсинського району 

реконструкція школи в с.Сосонка 
Вінницького району до 

до 
до 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР 

будівництво хірургічного  
корпусу лікарні ім Пирогова 

реконструкція урологічного 
відділення онкодиспансеру 

придбання автомобілів для 
екстреної медичної допомоги 

до до 

2018 
ЗАВДАННЯ  

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 



Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР 

Молодіжний  центр «КВАДРАТ» 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

Стрижавка - будинок-інтернат 

до 

Центр реінтеграції бездомних 

до 
до 

до 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР 

реконструкція вул. Замостянської 

ІНФРАСТРУКТУРА 

придбання сільгостехніки для 
Комаргородського вищого професійного 
училища 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

до 

2018 
ЗАВДАННЯ  



розвиток 
дорожньої 
інфраструктури 

будівництво 
(реконструкція)  
мереж водопостачання 
та освітлення 

33 

30 

 10 

6 

79  
проведення робіт у 

бюджетних закладах 
соціальної сфери 

придбання обладнання 
та спецтехніки для 
комунальних 
підприємств ОТГ 

проектів 

25,5 
млн.грн. 

12,5 
млн.грн. 

9,9 
млн.грн. 

5,9 
млн.грн. 

2018 
ЗАВДАННЯ  Реалізація проектів за рахунок субвенції на 

формування інфраструктури ОТГ 

53,8  
млн.грн.  

виділено 



Реалізація окремих проектів за рахунок субвенції 
на розвиток інфраструктури ОТГ 

Капітальний ремонт  
будівлі сільської ради  
с.Бабчинці 

Закупівля спецтехніки для Краснопільської ОТГ 

Закупівля 
автовишки для 
Дашівської ОТГ 

Перепрофілювання будинку 
культури під сільську раду 
Сокоринецька ОТГ 

Капітальний ремонт 
тротуару Шляхівська ОТГ 

2018 
ЗАВДАННЯ  



1 15,0 
млн.грн. 1 

0,2 
млн.грн. 

8 
2,5 

млн.грн. 

8 

5,2 
млн.грн. 

11 

21,2 
млн.грн. 

10 

11,0 
млн.грн. 

18 

30,9 
млн.грн. 

поводження з відходами 

техногенна безпека 
(об’єкти водовідведення)  

збереження водойм 
та річок  

інші 

охорона атмосферного 
повітря  

збереження парків  

збереження диких 
тварин (зубрів) 

Проекти реалізовані за рахунок коштів 
обласного екологічного фонду  

57 
проектів 

86,1 
млн.грн. 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Поводження з твердими побутовими відходами  

прес для пакетування ТПВ 
смт Теплик 

трактор для вивозу сміття 
с. Сальник, Калинівський район 

майданчики,  
смт Крижопіль 

с. Нова Гребля, 
Калинівський район 

м. Козятин  потужність – 13 тис.тонн/рік 
 кошторисна вартість – 15,2 млн. грн.   

 потужність – 40 тис.тонн/рік  

 кошторисна вартість – 14,6 млн. грн. 

Придбання техніки та обладнання 

Контейнера та майданчики для ТПВ 

Сміттєсортувальна лінія, м. Козятин  

Сміттєсортувальний комплекс, м. Іллінці 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Заходи екологічного спрямування 

Розбудова природно-заповідного фонду  Відновлення гідрологічного режиму  

охорона червонокнижних 
тварин 

Немерчанський парк, 
Мурованокуриловецький 
район 

Олександрівський парк, 
Томашпільський район 

Парк «Жван», 
Мурованокуриловецький 
район 

розчистка р. Десна 

р Домаха, с.Березна 
Хмільницький район 

став, с. Михайлівка 
Тульчинський район 

автомобіль-лабораторія для 
контролю поверхневих, 
підземних та стічних вод 

2018 



Реалізація 
природоохоронних 
заходів за рахунок 
коштів обласного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2019 
рік 

упорядкування парків та природних 
ландшафтів 

встановлення сортувальних ліній ТПВ на 
території  полігонів та створення контейнерних 
площадок для розподільного збору сміття 

будівництво очисних споруд, 
реконструкція об’єктів водовідведення  

розчищення рік, водойм 

реалізація екологічних 
проектів 

61,8   
млн.грн. 



Рейтинг Вінницької ОДА серед облдержадміністрацій України за 
кількістю процедур в системі ProZorro за 2018 рік 

КМДА 

Дніпропетровська ОДА 

Вінницька ОДА 

Донецька ОДА 

Запорізька ОДА 

Полтавська ОДА 

Чернігівська ОДА 

 Черкаська ОДА 

Харківська ОДА 

Житомирська ОДА 

72 573 

25 160 

20 667 

16 695 

16 093 

15 162 

15 009 

14 720 

14 039 

13 626 

2018 
ЗАВДАННЯ  

Впровадження системи електронних закупівель 

Рівень економії коштів за результатами 
проведення закупівель через ProZorro 
по ТОП-3 ОДА 

5,8% 

2,2% 
1,4% 

Вінницька ОДА КМДА Дніпропетровська ОДА 

1 
місце 

216,86 
млн.грн. 

1795,8 
млн.грн. 326,5 

млн.грн. 



Вінницька 
ОДА, РДА 
обласний 
бюджет 

УКРАЇНА  

2018 
ЗАВДАННЯ  Економія коштів за результатами  

допорогових закупівель 

20,67 тис.  

1,25 млн. 

Всього 
процедур 18,04 тис.  

1,02 млн. 

Допорогові 
закупівлі  

Питома вага 
допорогових 

закупівель 

81,6%  

87,3%  46,45 
млн.грн. 

21,4% 
від загальної 
економії коштів 

Економія 
коштів 

2 
місце 

серед ОДА ₴ 



Підвищення 
ефективності 
використання 
бюджетних коштів  
при закупівлях 
через електронну 
систему 

2019 
рік 

забезпечення прозорості та відкритості 
усього процесу закупівель 

підвищення конкуренції при проведені 
закупівель за рахунок залучення обласних 
постачальників до роботи у системі ProZorro 

економія бюджетних коштів 

забезпечення проведення 
допорогових закупівель 
через ProZorro тис.грн.  

з  5  



ОЦІНКА СТУПЕНЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЩЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ НИЖЧЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

ЦІЛЬ НЕ ДОСЯГНУТА (ПРИ 
ПОКАЗНИКАХ МЕНШЕ 
50% ВІД ЗАПЛАНОВАНИХ) 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОСТАВЛЕНІЙ МЕТІ 

2018 
ЗАВДАННЯ  Розвиток територіальних 

громад 



Пріоритет 4 

Забезпечення 
ефективної роботи 

ЦНАП 



в 4,3 
рази 

Кількість ЦНАП, од. 

в т.ч.  
9 філій 

в т.ч. 3 філії 

Кількість персоналу 
ЦНАП, осіб 

Кількість 
адміністративних 
послуг наданих через 
ЦНАП, тис.послуг  

Кількість видів 
адміністративних 
послуг, які надаються 
через ЦНАП 

31 

Організація надання адміністративних  
послуг в області 

+42 % 

2018 
рік 

2014 
рік 

в 1,5 
рази 

в 3 рази 

44 

80 

122 

481,1 

1434 

69 

295 

2018 
рік 

2014 
рік 

17,1  
в.п. 

20,1% 

37,2% 

Питома вага послуг наданих 
через ЦНАП районів 

2018 
ЗАВДАННЯ  



Северинівська ОТГ 

спільний Калинівська РДА 
та Калинівська ОТГ  

Жданівська ОТГ 

видача паспортів громадянина 
України та закордонних паспортів 

мобільні кейси-офіси для надання 
адмін.послуг (EGAP) 

підтримка програми «U-LEAD з 
Європою»   

Організація роботи Центрів надання 
адміністративних послуг 

Створення 3 ЦНАП в ОТГ 

Запровадження надання 
адміністративних послуг у 
електронній формі 

забезпечено доступ до державних 
електронних сервісів 

12 ЦНАП впроваджено 
автоматизовану систему роботи 

8 ЦНАП 

4 ЦНАП 

10 ЦНАП 

Надається ОДА та її 
структурними підрозділами 
через ЦНАП «Прозорий офіс» 
Вінницької міської ради   

76 
послуг 

2018 
ЗАВДАННЯ  



ОЦІНКА СТУПЕНЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЩЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ НИЖЧЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

ЦІЛЬ НЕ ДОСЯГНУТА (ПРИ 
ПОКАЗНИКАХ МЕНШЕ 
50% ВІД ЗАПЛАНОВАНИХ) 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОСТАВЛЕНІЙ МЕТІ 

2018 
ЗАВДАННЯ  Забезпечення ефективної 

роботи ЦНАП 



Забезпечення 
роботи Центрів 
надання 
адміністративних 
послуг 

2019 
рік 

запровадження  уніфікованої системи 
надання адміністративних послуг 

підтримка створення 
ЦНАП в ОТГ 

запровадження  єдиної системи 
автоматизації роботи ЦНАП області 

підвищення професійного 
рівня спеціалістів ЦНАП 

запровадження надання 
адміністративних послуг в 
електронній формі 



Пріоритет 5 

Формування 
позитивного 

туристичного іміджу 
області 



Становлення туристичної  
привабливості Вінниччини 

промо-тур з 
туристичними 
компаніями, ЗМІ 

участь у  
міжнародних 
туристичних 
виставках 

екскурсії 
для дітей-сиріт   
та молоді з 
обмеженими 
функціональними 
можливостями 

виїзні 
обстеження  
об'єктів 
туристичної 
інфраструктури 

навчальні 
семінари  3 

3 

2 

2 

2018 
ЗАВДАННЯ  



ОЦІНКА СТУПЕНЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЩЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ НИЖЧЕ, НІЖ 
ОЧІКУВАЛИСЯ 

ЦІЛЬ НЕ ДОСЯГНУТА (ПРИ 
ПОКАЗНИКАХ МЕНШЕ 
50% ВІД ЗАПЛАНОВАНИХ) 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОСТАВЛЕНІЙ МЕТІ 

2018 
ЗАВДАННЯ  Формування позитивного 

туристичного іміджу області 



розвиток туристично-рекреаційної 
інфраструктури 

проведення підготовчих робіт та 
створення науково-туристичного 
комплексу «Липовецько-Іллінецька 
астроблема» (Іллінецький кратер) 

проведення промо-туру для 
представників туристичних компаній, 
засобів масової інформації та інших 
зацікавлених організацій по визначених 
маршрутах 

організація та проведення регіонального 
гастрономічного фестивалю 

Розвиток 
туристичної 
сфери області  

2019 
рік 

зростання кількості туристів 
та надходжень від 
туристичного збору  

не менше  

20% 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

(0432) 66-14-38 
(0432) 66-14-39 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 

http://www.vininvest.gov.ua/ 
http://dmsrr.gov.ua/ 

ums@vin.gov.ua 

Дякую за увагу! 


