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Реалізація програм розвитку
Вінницької області



Цілі Програми

підвищення якості життя 
та добробуту населення, 

комплексного 
економічного і соціального 
розвитку області, розвитку 

громадянського 
суспільства

МЕТА:

Оборона та 
правопорядок

Цивільний 
захист

Економіка

Добробут 
населення

Екологія

Суспільство

6 ціль: 

1 ціль: 

2 ціль:

3 ціль: 

4 ціль: 

5 ціль: 

Реалізація державної політики в 

оборонній та правоохоронній 

діяльності

Захист населення області від наслідків 

надзвичайних ситуацій та забезпечення 

функціонування регіональної 

підсистеми державної системи 

цивільного захисту

Зростання конкурентоспроможності 

економіки області. Забезпечення умов 

сталого економічного розвитку

Розвиток громадянського 

суспільства

Екологічна безпека 

навколишнього 

середовища

Розвиток людського капіталу та 

підвищення стандартів життя 

населення



Ціль 1.

Оборона та 
правопорядок

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА 
ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ



ОБОРОННА ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

безпечні умови життєдіяльності 
населення удосконалення територіальної 

оборони

підвищення рівня суспільної 
безпеки та правопорядку

комплексна підтримка військових 
формувань та правоохоронних органів

Оборона та 
правопорядок

облаштування пунктів пропуску
 «Цекинівка – Сорока» 
 «Бронниця - Унгурь»

зміцнення українсько-молдовського 
державного кордону



Цивільний 
захист

Ціль 2.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД 
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПІДСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ



ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та організація 

ліквідації їх наслідків

капітальний ремонт захисної дамби 
урочища «Панасова» Ямпільського 
району

утримання внутрішньообласної
системи оповіщення

підвищення рівня захисту 
населення

Цивільний 
захист



Економіка

Ціль 3.

ЗРОСТАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ   
ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ



В ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

збільшення обсягів виробництва на 5%

розширення кола підприємств щодо 
запровадження європейської системи 
контролю якості продукції – ISO 9000

збільшення виробництва та використання 
альтернативних джерел енергії

впровадження інвестиційних проектів

створення понад 4 тис. нових робочих 

місць

будівництво та введення в експлуатацію 
заводу «Українською пивною компанією»

реалізація спільного проекту ДП «Електричні 
Системи» у співпраці з компанією DELPHI

реалізація двох проектів по монтажу нової 
лінії та збільшенню потужності виробництва 
паркетної дошки

будівництво ІІ черги птахокомплексу «Вінницький 
бройлер» та запуск в дію біогазового комплексу для 
виробництва електроенергії потужністю 20 МВт/год

Економіка

введення в дію І етапу реалізації проекту із випуску 

кабельної продукції для автомобілів світових 

брендів у м. Немирів

розміщення виробничих потужностей для 

виготовлення автозапчастин компаніям автопрому



ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ІМІДЖУ ОБЛАСТІ

збільшення обсягу зовнішньоторговельного 

обороту на 30,7 %
відкриття представництва офісу із 
залучення і підтримки інвестицій 

“UkrainеInvest”

залучення та супровід потенційних 
інвесторів

проведення VI Міжнародного 

інвестиційного форуму 
”Вінниччина – бізнес в центрі України"

позиціонування Вінниччини як регіону із 
сприятливим бізнес-кліматом

Економіка



В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

збільшення обсягів валової продукції на 

1,9%

підвищення конкурентоспроможності 
аграрної продукції

реалізація 86 інвестиційних проектів

диверсифікація сфер зайнятості сільського 
населення та створення нових робочих місць

розвиток малих форм господарювання, 
кооперації та дорадництва на селі

підвищення рівня товарності виробленої 
продукції

Економіка



РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

створення пілотних проектів 
біоенергетичних кооперативів на базі ОТГ

скорочення споживання природного 
газу  бюджетними установами до 

14,5 млн. куб. м, або на 12%

збільшення частки потужності котелень, 
що працюють на альтернативних видах 

палива до 12%

укладання 40 енергосервісних договорів на 

виконання енергоефективних заходів у 
бюджетній сфері

відшкодування частини суми кредитів, 
залучених

 на придбання  приватних сонячних електростанцій 

встановленою потужністю до 30 кВт

 на утеплення помешкання, встановлення приладів 

обліку чи заміну газових котлів на твердопаливні

Економіка



В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

збільшення обороту роздрібної 

торгівлі на 6%

частка продажу продовольчих товарів 
вітчизняних виробників в роздрібній 

торгівельній мережі складатиме 85%

впровадження на регіональному рівні 
передових торгівельних технологій

проведення ярмаркових та виставкових 
заходів усіх рівнів 

Економіка



РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

збільшення кількості суб'єктів малого 

підприємництва на 0,8%

запровадження дієвих інструментів 
фінансової підтримки суб'єктів 
підприємницької діяльності

проведення щорічного соціального проекту 
ПАТ “МХП” “Село: кроки до розвитку”

збільшення надходжень до місцевого 
бюджету від діяльності суб'єктів малого 
підприємництва

збільшення кількості ЦНАПів, покращення 
кількості та якості надання 
адміністративних послуг

Економіка



ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

якість та безпека 
перевезень всіма 
видами пасажирського 
транспорту

контроль за безпекою 
пасажирських перевезень

ремонт та утримання 
автомобільних доріг

поточний 

середній  ремонт

експлуатаційне 
утримання

державного 
значення

місцевого 
значення

млрд. грн.
250

370 380

1,5

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

Економіка



РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО, МІЖНАРОДНОГО ТА 
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

виконання діючих Угод про міжнародне та 
міжрегіональне співробітництво

участь у програмах Європейського 
інструменту сусідства та територіального 
співробітництва країн Східного партнерства

збільшення обсягів залучення міжнародної 
технічної допомоги

відкриття пункту пропуску «Бронниця –
Унгурь» для автомобільного транспорту

Економіка



ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ

дотримання умов укладення трудових 
договорів відповідно до вимог чинного 
законодавства

забезпечення контролю за дотриманням 
законодавства про працю 

попередження фактів нелегального 
використання робочої сили у всіх галузях 
економіки регіону 

Економіка



Добробут 
населення

Ціль 4.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ



У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ

розбудова мережі дошкільних 
навчальних закладів, реконструкція 
існуючих

створення 8 освітніх округів з 

опорними школами

Добробут 
населення

будівництво, реконструкція та 

модернізація 8 навчальних закладів

створення ПТУ нового типу на базі 

4 закладів

реконструкція систем опалення в 

12 закладах та виведення їх з 

підвальних приміщень в 5 закладах

закупівля 15 шкільних автобусів



У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт в 10 лікарняних 

закладах

закупівля медичного, іншого 
обладнання та спеціалізованого 
автотранспорту

забезпечення раннього виявлення 
злоякісних новоутворень І ст. візуальних 
локалізацій з використанням скринінгових

програм до 70%

зменшення занедбаних випадків (ІІІ-ІVст) 
злоякісних новоутворень візуальних 

локалізацій до 3,5%

реалізації субпроекту Світового банку 
«Складова розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області»

створення міжрайонного відділення 
паліативної допомоги на базі 
Вапнярської міської лікарні

створення спеціалізованого відділення 
паліативної (хоспісної) допомоги на базі 
обласного Центру СНІДу

Добробут 
населення



СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ, ЗАГИБЛИХ В АТО ТА 
ЇХ СІМЕЙ, А ТАКОЖ СІМЕЙ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

організація соціальної та професійної 
адаптації, психологічної реабілітації 
інвалідів війни та учасників АТО

підтримання та збереження здоров'я, 
забезпечення соціальних гарантій 
демобілізованим з АТО 
військовослужбовцям та членам сімей 
загиблих 

забезпечення земельними ділянками 
учасників АТО

Добробут 
населення



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 
ГРОМАДЯН

соціальна підтримка сімей тимчасово 
розселених громадян - вимушених 
переселенців

дотримання державних стандартів у 
наданні соціальних послуг

впровадження інноваційних соціальних 
послуг

Університет III віку, 
Мультидисциплінарна бригада, 
Служба перевезення, Платні послуги

реконструкція та облаштування  6 
закладів соціальної сфери

сприяння працевлаштуванню 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями

облаштування комп'ютерного класу
на базі Інформаційно-аналітичного 
центру з обслуговування установ 
соціального захисту населення

Добробут 
населення



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

влаштування 92,5% дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до сімейних форм 
виховання

зменшення кількості сімей, що 
опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують 
сторонньої допомоги

ефективне функціонування

 Вінницького та Жмеринського 
центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей

 Козятинського обласного соціального 
центру матері та дитини

 Жмеринського обласного соціального 
гуртожитку

Добробут 
населення



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

створення молодіжного центру

проведення обласного молодіжного 
форуму в оновленому форматі

інтеграція української молоді в 
європейські та світові молодіжні 
структури

організація міжнародних 
молодіжних обмінів 

 «Свєнтокшисько-Вінницька академія 
молодого лідера»

 молодіжний обмін «Вінниччина – Ясси»

 співробітництво з Литвою, Чехією та 
іншими країнами

Добробут 
населення



ПІДТРИМКА СІМ’Ї

створення Центру допомоги жінкам, 
постраждалим від насильства

зменшення кількості сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах та у яких існує ризик 
насильства

зміцнення державно-приватного 
співробітництва у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

створення належних умов для 
надання якісної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми

Добробут 
населення



ДОСТУПНЕ ЖИТЛО

збільшення інвестицій та кредитних 
коштів у будівельну галузь удосконалення діючих механізмів 

пільгового довготермінового 
кредитування громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов

підвищення рівня інженерного 
облаштування сільських населених 
пунктів

здійснення контролю за введенням в 
експлуатацію об'єктів житла

Добробут 
населення

збільшення виробництва 

будівельних матеріалів на 2%



РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

залучення не менше 15% мешканців 

області до занять фізичною культурою 
і спортом

реконструкція Вінницької обласної 
спеціалізованої дитячо-спортивної 
школи олімпійського резерву з 
веслування ім. Ю.Рябчинської

капітальний ремонт КЗ 
«Спорткомплекс» «Здоровʼя»

створення обласної спортивно-
оздоровчої бази в с. Кривошиї, 
Хмільницького району

будівництво не менше 2-х сучасних 

комплексних спортивних майданчиків 
у кожному районному центрі і містах 
обласного значення

Добробут 
населення



В СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

реконструкція і модернізація приміщень 

більше 10 закладів культури та об’єктів 
культурної спадщини

активне сприяння  щорічним мистецьким 

проектам, проведення ІІ Міжнародного 

фестивалю «Операфест Тульчин»

організація понад 100 конкурсів та 
фестивалів народного та сучасного 
мистецтва

створення комунального закладу 
“Центр культурних ініціатив”

створення молодіжного хорового 
колективу

видання двомовного альбому до 
100-річчя Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

Добробут 
населення



ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ

сприяння розвитку туристичної 
інфраструктури, розроблення та 
впровадження нових туристичних 
маршрутів, в т. ч. гастрономічний туризм 
- проект «Гастро-гід Вінниччина»

збільшення кількості робочих місць, 
створених у туристично-рекреаційній 
галузі та суміжних сферах діяльності

сприяння пристосування туристичних 
об’єктів для організації відвідування 
осіб з інвалідністю

розробка, формування та 
патентування туристичного бренду 
області

презентація туристичного потенціалу 
області на вітчизняних та закордонних 
спеціалізованих конференціях, форумах

Добробут 
населення



РОЗВИТОК КНИГОВИДАННЯ

видання творів місцевих авторів та серії 
книг «Моя Вінниччина»

реалізація медіапроектів, спрямованих 
на популяризацію книги, розвиток 
читацької активності

поповнення електронної бібліотеки 
«Культура України»

створення повнотекстової електронної 
бібліотеки «Електронна пам’ять 
Поділля» та звукових книг для 
представлення їх в мережі Інтернет 
(Дейзі-бібліотека)

Добробут 
населення



МІЖКОНФЕСІЙНА ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНА ЗЛАГОДА

підтримка діяльності Центру 
національних культур Вінниччини

проведення спільних науково -
релігієзнавчих та міжнаціональних 
конференції

проведення фестивалів і днів 
національних культур; благодійних 
концертів і творчих вечорів художніх 
колективів національних спільнот

використання потенціалу української 
діаспори для формування позитивного 
іміджу Вінниччинивідкриття Центру по роботі із 

закордонним українством

Добробут 
населення



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Екологія

Ціль 5.



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

реалізація обласної Програми «Питна 
вода на 2012-2020 роки»

реконструкція та будівництво 

очисних споруд каналізації в 4-х
населених пунктах

утримання і розвиток зоопарку 
місцевого значення на базі 
Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «Віноблагроліс»

здійснення заходів щодо відновлення 
корінних природних комплексів на 
територіях природно-заповідного фонду 
садово-паркового мистецтва

забезпечення пільгами та 

компенсаціями 100% працюючих у 
шкідливих і важких умовах праці 

впровадження системи роздільного 
збору твердих побутових відходів та 
завершення реалізації проектів з 
будівництва сміттєсортувальних ліній у 

5 містах Бар, Іллінці, Козятин, 
Могилів-Подільський, 
Хмільник

Екологія



Суспільство

Ціль 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК 
СВОБОДИ СЛОВА

створення цілісної системи соціального 
партнерства між місцевими органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування та інститутами 
громадянського суспільства

створення системи інформаційної 
підтримки процесу розвитку 
громадянського суспільства

підвищення рівня довіри мешканців 
області до місцевих органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування

Суспільство

проведення громадських експертиз 
діяльності органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування



ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТА І ГРОМАДЯНИНА

розвиток молодіжного скаутського 
руху IT-SCOUTs

збільшення кількості зареєстрованих 
молодіжних громадських організацій 

з розрахунку не менше 1 організації 

на 1 тис. мол. людей

створення новітнього освітнього 
простору «Молодіжного центру» в 
м.Вінниця, що включає

 створення відкритого простору,
 коворкінг, 
 молодіжну радіостудію, 
 лабораторію FAB LAB, 
 центр національно-патріотичного 

виховання, 
 лекторій та зали для проведення 

заходів на 400 місць

проведення фестивалів

 всеукраїнський фестиваль 
«Батозька битва»

 «Сурми звитяги»
 військово-патріотичної пісні 

«Герої не вмирають»

Суспільство



КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ 
ГРОМАДЯН

зниження рівня корупції

економія бюджетних коштів при 
проведенні закупівель через 

електрону систему ProZorro

публічність інформаційного супроводу 
містобудівної діяльності та земельних 
відносин

захист прав і свобод, законних 
інтересів та майна громадян від 
злочинних посягань

Суспільство



ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

застосуванням програмно-цільового 
методу при складанні проектів 
місцевих бюджетів

прозорість та публічність 
використання бюджетних коштів

підвищення результативності 
виконання обласних програм

здійснення статистичного моніторингу 
показників соціально-економічного 
розвитку області та виконання обласних 
програм

Суспільство



РОЗВИТОК ОБЄ’ДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД

співробітництво та добровільне 
об’єднання територіальних громад

забезпечення отримання якісних 
публічних послуг жителями 
територіальних громад на місцевому рівні

ефективність регіонального 
управління

високий рівень обізнаності населення 
щодо об`єднання територіальних 
громад та децентралізації влади 

Суспільство



ТЕХНОЛОГІЇ Е-УРЯДУВАННЯ

впровадження не менше 5 
інструментів е-демократії

створення єдиного регіонального 
інформаційного веб-простору області з 
типовими веб-сайтами органів влади 
регіону

створення першої черги Дата-центру 

регіону з не менш як 30 серверами та 

сукупною потужністю 

телекомунікаційних каналів 2 Гбіт/с

безперебійна робота регіональних 
інформаційних систем та ресурсів

Суспільство



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ

Дякую за увагу!
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(0432) 66-14-39

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7

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

ums@vin.gov.ua


