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1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури

1.1. Розбудова прикордонно-

дорожньої інфраструктури на 

українсько-молдовському 

державному кордоні з 

будівництвом мостового переходу 

через р.Дністер

Будівництво прикордонного 

мостового переходу через 

р.Дністер на українсько-

молдовському кордоні в 

районі населених пунктів 

Ямпіль-Косеуць 

Вінницька область 

(Україна), 

Сорокський район 

(Республіка Молдова)

2021 2021
державний 

бюджет
100 0 0 0 0 0 Протяжність

Постановою КМУ від 

17 лютого 2021 року 

№ 122 на заходи з 

реалізації проєкту 

передбачено 100,0 тис 

грн

Відсутність 

фінансування

1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури
1.2. Створення належної та якісної 

дорожньої інфраструктури
Вінницька область 2021 2021

державний 

дорожній 

фонд

1048,4 353 494,3 246,6 1030,4 353
ремонт 

місцевих доріг
км 95,5 15,2 -80,3

ремонт 

штучних споруд
пм 160 4,8 -155,2

Реконструкція та капітальний 

ремонт вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах області

Вінницька область 2021 2021
державний 

бюджет
0 0 170 0 170 0

площа 

реконструкції та 

ремонту

тис кв м 149,8 0 -149,8

визначено 34 проєкти 

з реконструкції та 

капітального ремонту 

1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця»

1.3. Перетворення Міжнародного 

аеропорту Вінниця на головний 

транспортний вузол Поділля: 

залучення міжнародних 

перевізників, промоція

Реконструкція аеродрому в 

КП «Аеропорт Вінниця» на 

території Гавришівської 

сільської ради Вінницького 

району Вінницької області

Вінницька область та 

суміжні території 

інших областей 

радіусом до 200 км

2021-2023 2021-2023
державний, 

місцевий
5664,19 614,93 614,93 614,93 1980,42 1980,42

введення в 

експлуатацію 

об'єкта

од 1 0 -1
позпочато підготовчі 

робіти

Пришвидшення процесу 

затвердження Паспорту 

бюджетної програми і 

плану фінансування в 

поточному році

1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об’єктів мультимодальних перевезень

1.4. Розроблення Концепції 

міжнародного мультимодального 

транспортно-логістичного порту 

«Жмеринка»

Розроблення Концепції 

міжнародного 

мультимодального 

транспортно-логістичного 

порту «Жмеринка»

Вінницька область, 

Південно-Західна 

залізниця

2021-2022
Державний, 

місцевий
0 0 0 0 0 0

Буде опрацьовано після  

реформування ДП 

«Укрзалізниця»

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.5. Покращення матеріально – 

технічного стану бази спеціально 

медичного призначення

Розвиток первинної медичної 

допомоги
Шаргородська ТГ 2021 2021

державнийм

ісцевий 577,9 0 0 0 577,9 577,9

Придбання 

медичного 

обладнання

од 11 3 -8 Виконання 27%

Отримання 

спеціалізованог

о легкового 

автомобіля

од 4 1 -3 Виконання 25%

Отримання 

комп'ютерної 

техніки

од 1 1 0 100%

Капітальний ремонт і 

реконструкція приймальних 

відділень Ямпільської ЦРЛ

Вінницька область 2021-2022 2021
місцевий

районий
3050 0 0 0 3050 3050

Реконструкція 

об'єкту
% 100 20 -80 Проводяться роботи

Реконструкція опалювальної 

системи із заміною котлів на

складах бази спеціального 

медичного призначення в с. 

Рахни-Лісові Тульчинського 

району

Вінницька область 2022 - 0 0 0 0 0 0
введення в 

експлуатацію
об'єкт 0 0 0

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.6. Покращення якості надання 

медичних послуг та умов 

перебування дитячого населення 

Вінницької області

Вінницька область 2020-2022 - 0 0 0 0 0 0

Джерела 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді

Розпочато реалізацію 

проєктів у 

відповідності до 

затверджених 

угодами графіків 

робіт

Капітальний та поточний 

ремонт доріг місцевого 

значення, заходи з 

експлуатаційного утримання 

З В І Т

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року за І півріччя 2021 року

Програма 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків

1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм)

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 

періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів у 

звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації 

проєктів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
Стан виконання 

плану заходів (з 

порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

плану заходів (з 

поясненням причини їх 

виникнення та 

зазначенням механізму 

вирішення)

Номер та 

найменування 

цілі 

регіональної 

стратегії

Назва програми регіонального 

розвитку, що реалізується в 

рамках плану заходів

Назва проєктів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Територіальна 

спрямованість 

проєктів (назва 

регіону, декіль-кох 

регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проєкту



1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.7. Забезпечення населення 

якісними послугами з лікування 

на базі комунального 

некомерційного підприємства 

"Подільський регіональний центр 

онкології Вінницької обласної 

Ради"

Хіміотерапевтичний корпус 

Подільського регіонального 

центру онкології Вінницької 

обласної ради по 

Хмельницьке шосе, 84, у 

м. Вінниці – реконструкція

Вінницька область 2020-2023 2021-2023

ДФРР, 

обласний 

бюджет

14534,2 14534,2 14534,2 14534,2 14534,2 14534,2
введення в 

експлуатацію
об'єкт Виконуються роботи 

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.8 Покращення матеріально – 

технічної бази КНП «Вінницька 

обласна клінічна лікарня 

ім..М.І.Пирогова Вінницької 

обласної Ради»

Покращення матеріально – 

технічної бази КНП 

«Вінницька обласна клінічна 

лікарня ім..М.І.Пирогова 

Вінницької обласної Ради»

Вінницька область 2019-2021 2021-2023

ДФРР, 

обласний 

бюджет

0 0 0 0 0 0
введення в 

експлуатацію
об'єкт 6 0 -6

Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.9. Покращення матеріально – 

технічної бази закладів 

третинного рівня надання 

медичної допомоги

Спальний корпус 

Хмільницької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні по 

вул. Шолом Алейхема, 8, у м. 

Хмільнику — реконструкція

Вінницька область 2019-2022 2019-2022

ДФРР, 

місцевий 

бюджет

5197,763 0 0 0 5197,763 5197,763
введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1

Відсутність 

фінансування

Добудова головного корпусу 

клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги по вул. 

Київській, 68, м.Вінниці - 

будівництво

Вінницька область 2018-2021 2018-2021

ДФРР, 

місцевий 

бюджет

101941,398 18013,4 18013,4 18013,4 101941,398 101941,398
введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1 Роботи виконуються

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.10. Покращення матеріально – 

технічної бази обласних 

спеціалізованих будинків дитини 

Вінницька область 2021-2023 обласний 0 0 0 0 0 0
Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.11. Покращення матеріально – 

технічної бази комунального 

некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни 

Вінницької обласної  Ради»

Капітальний ремонт 

зовнішніх огороджуючих 

конструкцій Вінницького 

обласного клінічного 

госпіталю ветеранів війни по 

вул. Пирогова, 109 а в 

м.Вінниці

Вінницька область 2019-2021 2019-2022 0 0 0 0 0 0
введення в 

експлуатацію
обєкт 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.12. Покращення матеріально-

технічної бази КНП "Вінницький 

обласний клінічний 

високоспеціалізований 

ендокринологічний центр 

Вінницької обласної  Ради"

Вінницька область 2022-2023 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.13. Покращення матеріально – 

технічної бази КНП «Могилів 

Подільська окружна лікарня 

інтенсивного лікування» Могилів 

Подільської  міської ради

Капітальний ремонт і 

реконструкція приймальних 

відділень Могилів-

Подідльської ОЛІЛ

Вінницька область 2021-2022 2021
місцевий

районий
1750 0 0 0 1750 1750

Реконструкція 

об'єкту
% 100 20 -80

Проводяться роботи

Здійснюється 

укладання договоріз з 

сусідніми громадами

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.14. Покращення матеріально – 

технічної бази - комунального 

некомерційного підприємства 

«Вінницька обласна психіатрична 

лікарня №2 Вінницької обласної  

Ради»

Капітальний ремонт  1, 2, 3 

відділень
Вінницька область 2021-2023 обласний 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.15. Покращення матеріально – 

технічної бази обласного бюро 

судмедекспертизи

Капітальний ремонт 

лабораторій
Вінницька область 2021 2021

обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.16. Покращення матеріально-

технічного стану КНП 

"Вінницький обласний клінічний 

шкірно-венерологічний центр 

Вінницької обласної Ради"

Капітальний ремонт будівлі  Вінницька область 2021 2021
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

Капітальний ремонт мережі 

трубопроводів опалення в 

підвальних приміщеннях 

лікарні

2021 2021
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

Обладнання приміщень 

лікарні системами 

протипожежного захисту

2021 2021
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму1.18. «Курортополіс Хмільник» «Курортополіс Хмільник»
Вінницька область, 

Україна та зарубіжжя
2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму
1.19. Розвиток рекреаційного 

туризму

Розвиток рекреаційного 

туризму

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

1.3. Розвиток агропромислового виробництва

1.17. Покращення матеріально – 

технічної бази комунального 

некомерційного підприємства 

«Вінницька обласна клінічна 

психоневрологічна лікарня  ім. 

акад. О.І. Ющенка Вінницької 

обласної  Ради»

Вінницька область 



1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об’єднань для підвищення власної ефективності і продуктивності, а також розвитку експортного потенціалу.

1.20. Стимулювання створення та 

діяльності малого аграрного 

підприємництва та їх 

кооперативних об’єднань.

Проект "Сімейні молочні 

ферми" в рамках спільного 

проекту Уряду Швеції та 

ПРООН в Україні «Посилене 

партнерство для сталого 

розвитку» 

Вінницька область 2020-2022 2021-2023

Фінансова 

підтримка 

уряду 

Швеції

500 0 0 0 3500 500

укладено 

договорів про 

співпрацю

од. 7 7 0

7 малих підприємців 

області уклали 

договори щодо участі 

в проєкті та 

розпочали 

будівництво 

молочних ферм

Програма розвитку 

особистих селянських, 

фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі 

та дорадництва на 2021-2025 

роки (Захід: часткове 

відшкодування витрат на 

установку індивідуального 

доїння або (та) холодильну 

установку для зберігання і 

охолодження молока)

Вінницька область 2021-2025 2021-2023
Обласний 

бюджет 
0 0 0 0 0 0

кількість 

фізичних осіб, 

яким 

відшкодовано 

витрати на 

установку 

індивідуального 

доїння або 

холодильну 

установку

од. - - - -
Відсутність 

фінансування

1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ- інновацій

1.21. Розвиток інноваційних 

ланцюгів доданої вартості та 

діджиталізація аграрного 

виробництва

Проєкт децентралізованого 

співробітництва міста 

Вінниці та Вінницької 

області із Французькою 

Республікою (регіон 

Бургундія) за напрямками:       

- створення агрокластеру;       - 

організації іригації, поливу у 

відповідності до кліматичних 

змін, а також вирощування 

органічних культур

Вінницька область 2021-2022 2021-2022

 

Міністерств

о 

закордонни

х справ 

Франції та 

французька 

територіаль

на громада , 

місцеві 

бюджети

0 0 0 0 0 0

проведення

навчальних 

вебінарів, 

створення 

агрокластеру

од. 5 2 -3

Проведено 2 онлайн-

семінари та 7 онлайн-

нарад

-

1.3.2 Впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій1.22. Агроекселератор Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва

1.23. Підтримка розвитку 

органічного виробництва та 

проведення екологічного 

моніторингу досліджень та 

наукових розробок в сфері 

органічного землеробства та 

екологічної безпеки

Програма розвитку 

особистих селянських, 

фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі 

та дорадництва на 2021-2025 

роки (Захід: стимулювання 

діяльності виробників 

органічної 

сільськогосподарської 

продукції)

Вінницька область 2021-2025 2021-2023
Обласний 

бюджет 
0 0 500 0 500 0

кількість 

підприємців, 

яким 

відшкодовано 

витрати в 

зв'язку із 

проведенням і 

підтвердженням 

виробництва 

органічної 

продукції та 

видачею 

сертифіката

од. - - - -
Відсутність 

фінансування

1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва, орієнтованого на мале агровиробництво

1.24. Формування мережі 

сільськогосподарського та 

сільського дорадництва, 

створення науково- 

консультаційних 

сільськогосподарських центрів

проєкт «Українська мережа 

демонстраційних ферм 

«Демо-ферми» за підтримки 

Програми USAID з аграрного 

та сільського розвитку 

спільно Національною 

асоціацією 

сільськогосподарських 

дорадчих служб України

Вінницька область 2021-2022 2021-2022

підтримка 

Програми 

USAID з 

аграрного та 

сільського 

розвитку 

0 0 0 0 0 0
кількість 

учасників
од. 4 4 0

4 підприємства 

області подали заявки 

на прийняття участі в 

проекті по створенню 

мережі 

демонстраційних 

ферм з метою обміну 

знаннями, 

технологіями та 

людським капіталом 

для впровадження 

інновацій.

1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності

1.25. Підтримка виявлених та 

розвиток нових напрямків смарт-

спеціалізації регіону

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури

1.26. Вінницький інноваційно-

технологічний парк: створення 

Центру розвитку підприємництва, 

Центру трансферу технологій, 

створення майданчику для 

співпраці закладів загальної 

середньої, професійної та вищої 

освіти з представниками бізнесу

Вінницький інноваційно-

технологічний парк 

«Кристал»

Вінницька область 2019-2027 2016-2047

державний, 

обласний, 

інші кошти

118 050,8 0,0 584,8 584,8 13 654,1 13 654,1
Введення в 

експлуатацію 

приміщень  ІТП 

«Кристал» після 

реконструкції 

(Літ.А, Літ. Б)

од 2 0 -2 Роботи проводяться

Програма 2. Регіон належного та ефективного врядування

2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації

1.4. Інноваційний розвиток регіону



2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області

2.1. Створення та розвиток 

геоінформаційної системи 

управління та містобудівного 

кадастру Вінницької області

Комплексна програма 

створення та розвитку 

геоінформаційної системи 

управління та містобудівного 

кадастру Вінницької області 

на 2021-2025 рр

Вінницька область 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0
В процесі 

розроблення

2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії

2.2. Розширення мережі центрів 

надання адміністративних послуг 

в області

Розширення мережі центрів 

надання адміністративних 

послуг в області

Вибіркові ТГ 

Вінницької області
2021-2023 2021

місцеві, 

інші кошти 
0 0 0 0 0 0

кількість 

створених 

ЦНАП

одиниць 29 9 -20

завершено процес 

трансформації ЦНАП 

колишніх РДА у 

ЦНАП ОМС, що 

здійснюють свої 

повноваження в 

населених пунктах – 

адміністративних 

центрах районів 

(станом на 1 січня 

2020 року). 

2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії

2.3. Упровадження та 

використання технологій е-

урядування в органах виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області

2.4. Створення «Офісу 

євроінтеграції» на базі Агенції 

регіонального розвитку 

Вінницької області

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики

2.5. Створення на базі АРР 

аналітично-консультативного 

центру з розробки, впровадження 

та моніторингу стратегій, програм 

та проектів

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства

2.6. Підвищення організаційної 

спроможності інституцій 

громадянського суспільства

Підвищення організаційної 

спроможності інституцій 

громадянського суспільства

Вінницька область 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства

2.7. Підвищення професійної 

спроможності громадських 

організацій Вінницької області як 

запорука участі громадян у 

процесах прийняття рішень на 

місцевому рівні

Підвищення професійної 

спроможності громадських 

організацій Вінницької 

області як запорука участі 

громадян у процесах 

прийняття рішень на 

місцевому рівні

Вінницька область 2021-2023 2021-2023
обласний  

бюджет
27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7

кількість 

реалізованих 

проєктів 

(заходів)

шт 2 2 0

проведено 

фінансування 

придбання предметів 

і матеріалів в межах 

реалізації проєктів

2.3.4. Проведення навчальних заходів х питань патріотичного виховання, громадянської освіти та відповідального громадянства серед молоді
2.8.Теренова гра «І-ий зимовий 

похід. 100 років історії"

Теренова гра "І-ий зимовий 

похід.100 років історії"
Вінницька область 2021 2023 0 0 0 0 0 0

кількість 

проведенних 

заходів

од 0 0 0 0
Відсутність 

фінансування

кількість 

охоплених 

учасників

чол 0 0 0

2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним контентом віртуального простору

2.9. Створення каналів 

комунікацій з мешканцями 

громад через ФМ-діапазон 

(комунальне радіо)

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі

3.1. Покращення житлових умов 

для дитячих будинків сімейного 

типу

Покращення житлових умов 

для дитячих будинків 

сімейного типу

Вінницька область 2021-2023 2021
державний

обласний
4100 4100 4100 4100 4100 4100

Кількість 

створенних 

дитячих 

будинки 

сімейного типу 

од 6 0 -6

Завершуються 

будівництво в смт 

Сутиски

3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі

3.2. Будівництво приміщень для 

розміщення малих групових 

будинків

Будівництво приміщень для 

розміщення малих групових 

будинків

Вінницька область 2021-2023 2021
державний

обласний
5300 5300 5300 5300 5300 5300

Кількість 

створенних 

малих групових 

будинків 

од 3 2 -1

Частково побудовано  

2 малих будинки на 

території 

Стрижавського 

дитячого будинку-

інтернат 

2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці

Програма 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку

3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг

3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я

2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики



3.2.2. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів

3.3. Удосконалення системи 

екстреної медичної допомоги, 

покращення матеріально-

технічної бази

Продовження створення 

симуляційного центру 

Територіального медичного 

об’єднання «Вінницький 

обласний центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф».

Вінницька область 2021
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним обладнанням і впровадження інноваційних технологій та елементів дуальної форми навчання

3.4. Створення навчально-

практичних центрів  на базі 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти

Регіональна програма 

підготовки кваліфікованих 

робітників на 2021-2027 

роки.     Міжнародний 

проєкт" EU4 Skills-Кращі 

навички для сучасної 

України"

Вінницька область
2021-2027 

роки

Власні 

кошти ВПУ 

№41 

м.Тульчин

0 0 0 0 0 0

1..Оновлення 

навчально-

матеріальної 

бази 

професійної 

освіти 

відсотки -

%, 
5 0,5 -4,5

2.Працевлаштув

ання 

випускників

відсотки -

%, 
89 86 -3

Кризові явища в 

економіці- скорочення 

діяльності ряду 

підприємств

3..Збільшення 

частки молоді, 

які бажають 

здобути 

професійно-

технічну  освіту

відсотки -

% 

випускникі

в шкіл 

40 23 -17

1.Низький імідж 

професійної освіти у 

суспільстві 2.Застаріла 

матеріальна база

4.Підвищення 

якості 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників

Відсотки 

позитивни

х відгуків 

роботодавц

ів

87 80 -7

Навчання зжлбувачів 

освіти  на морально  та 

фізично застарілому 

обладнанні

3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням гендерного аспекту

3.5. Будівництво і реконструкція 

інфраструктури спорту вищих 

досягнень

Будівництво і реконструкція 

інфраструктури спорту 

вищих досягнень

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0
Відсутність 

фінансування

3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту

3.6. Будівництво (модернізація) 

спортивних споруд 

(облаштування необхідним 

обладнанням) з урахуванням 

гендерного аспекту

Спортивно-оздоровчий 

комплекс «Авангард» по вул. 

Козацькій, 3,  у смт Браїлів 

Жмеринського району-

реконструкція

Вінницька область 2018-2021 2021
державний, 

місцевий
4010,9 192,2 192,2 192,2 4010,9 4010,9

введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1 Проводяться роботи

Приміщення спортивного 

комплексу по 

вул. Академіка Янгеля, 48, у 

м. Вінниці – реконструкція

Вінницька область 2020-2021 2021
державний, 

місцевий
16417,2 16417,2 16417,2 16417,2 16417,2 16417,2

введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1 Проводяться роботи

Реконструкція будівлі 

гімназії під плавальний 

басейн в м. Могилів-

Подільський

Вінницька область 2019-2022 2021-2022
державний, 

місцевий
6390,6 0,0 0,0 0,0 6390,6 6390,6

введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1 Проводяться роботи

Потребує проведення 

тендеру

Відсутність 

фінансування

Капітальний ремонт покрівлі 

(заміна покриття) будівлі 

спортивного комплексу по 

вул.Тараса Шевченка 1-б, в 

с.Тростянчик Гайсинського 

району Вінницької області

Вінницька область 2021 2021 місцевий 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6
введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1 Проводяться роботи

Спортивний корпус по вул. 

Шкільній у 

м. Гнівані – будівництво

Вінницька область 2019-2022 2021-2022
державний, 

місцевий
6966,1 0,0 0,0 0,0 6966,1 6966,1

введення в 

експлуатацію
об'єкт 1 0 -1

Відсутність 

фінансування

3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери області

3.7. Нежитлові приміщення 

універсальної концертної зали 

існуючої будівлі по вул. 

Театральна, 15 в м. Вінниця - 

реконструкція

Нежитлові приміщення 

універсальної концертної 

зали існуючої будівлі по вул. 

Театральна, 15 в м. Вінниця - 

реконструкція

Вінницька область, 

Україна
2019-2021 2019-2022

ДФРР, 

обласний 

бюджет

4658 0 0 0 4658 4658
введення в 

експлуатацію
об'єкт 0 0 0

Проведено внутрішні 

роботи

Потребує коригування 

ПКД для подальшого 

виконання робіт

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток матеріальної історико-культурної спадщини 

3.8. Ревіталізація палацового 

комплексу - пам’ятки 

містобудування та архітектури 

державного значення «Палац 

Потоцьких», 1757 р. (охор.№59), 

Вінницька область, м.Тульчин

Реставрація головного 

корпусу пам’ятки 

містобудування та 

архітектури державного 

значення «Палац», 1757 р. 

(охоронний № 59), 

Вінницька область, м. 

Тульчин, вул. Незалежності, 

19

Вінницька область, 

Україна
2018-2021 2021

ДФРР, 

обласний 

бюджет

23353,4 521,4 521,4 521,4 23353,4 23353,4
введення в 

експлуатацію
об'єкт 0 0 0

Проведено внутрішні 

роботи

3.3. Розвиток професійно-технічної освіти

3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих досягнень

3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини



3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток  матеріальної історико-культурної спадщини

3.9. Вінницький обласний 

краєзнавчий музей – сучасний 

центр популяризації історико-

культурної спадщини 

(ревіталізація, оновлення та 

реставрація будівлі;   

діджиталізація музейної колекції 

та створення нового концепту 

експозиції)

Вінницький обласний 

краєзнавчий музей – 

сучасний центр 

популяризації історико-

культурної спадщини 

(ревіталізація, оновлення та 

реставрація будівлі;   

діджиталізація музейної 

колекції та створення нового 

концепту експозиції)

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток  матеріальної історико-культурної спадщини

3.10. Реставрація та ремонт 

пам’ятки архітектури місцевого 

значення (охор. №1-Вн) 

Вінницький музично-

драматичний театр ім. М. 

Садовського 

Ремонт (реставраційний) 

частини фасаду памятки 

архітектури місцевого 

значення (охор. №1-Вн) 

"Музично-драмтичний театр 

ім.Садовського" по 

вул.Театральній, 13 в 

м.Вінниці

Вінницька область, 

Україна
2019-2021 2021-2022 0 0 0 0 0 0

введення в 

експлуатацію
об'єкт 0 0 0

Відсутність 

фінансування

3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення  та гостей регіону

3.11. Створення 

поліфункціонального закладу 

(відкритий простір/хаб) майстерня 

«Бубнівська кераміка»

Створення 

поліфункціонального закладу 

(відкритий простір/хаб) 

майстерня «Бубнівська 

кераміка»

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення  та гостей регіону

3.12. Іллінецький кратер - 

мандруємо до метеориту 

Палеозойської ери

Іллінецький кратер - 

мандруємо до метеориту 

Палеозойської ери

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 0 0 0 0 0 0

Відсутність 

фінансування

3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів
3.13. Мережа центрів креативного 

освітнього простору
Мережа центрів креативного 

освітнього простору

Вінницька області 2021-2023 0 0 0 0 0 0
Відсутність 

фінансування

3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури

3.14. Створення туристично-

інформаційного центру на базі 

відокремленого підрозділу 

«Подільський зоопарк» ВОКСЛП 

«Віноблагроліс»

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 2021

обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Кількість 

створених 

об'єктів

шт. 1
Відсутність 

фінансування

3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури

3.15. Створення туристичних 

дестинацій з метою розширення 

туристичних потоків у регіоні 

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 2021

обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Кількість 

створених 

об'єктів 

шт. 1
Відсутність 

фінансування

3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та створення конкурентних туристичних продуктів

3.16. Маркетингова діяльність та 

промоція конкурентних 

туристичних продуктів 

Маркетингова діяльність та 

промоція конкурентних 

туристичних продуктів 

Вінницька область, 

Україна
2021-2023 2021

обласний 

бюджет
49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

Кількість 

проведених 

заходів

шт. 17 1
Відсутність 

фінансування

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища

4.1. Надання консультативно-

інформаційної  підтримки 

суб`єктам підприємництва

Надання консультативно-

інформаційної  підтримки 

суб`єктам підприємництва

Вінницька область, 

Україна
2021 2021

обласний 

бюджет
0 0 95 ,5 42 95,5 42

кількість 

проведених 

семінарів

од 6 4 -2 0

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища

4.2. Сприяння розвитку 

інфраструктури підтримки  

підприємництва

Створення на базі ЦНАП 

інформаційних центрів 

підприємництва

Вінницька область 2021-2023 2021
місцеві 

бюджети
0 0 0 0 0 0

кількість 

створених 

інформаційних 

центрів 

підприємництва

од 6 0 -6 0

відсутність місцевих 

програм розвитку та 

підтримки  

підприємництва

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища

4.3. Надання фінансової 

підтримки суб`єктам 

підприємництва 

Проведення конкурсу бізнес-

планів для підприємців-

початківців

Вінницька область 2021 2021
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

кількість 

переможців 

конкурсу бізнес-

планів, які 

отримали грант

од 50 0 -50

Обрано виконанвчого 

адміністратора 

конкурсу бізнес-

планів для 

підприємців-

початківців 

4.1.2 Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах галузях економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства, альтернативної енергетики тощо)4.4. Розвиток сільського туризму Розвиток сільського туризму Вінницька область 2021-2023 2021-2023
обласний 

бюджет
0 0 0 0 0 0

Кількість 

проведених 

заходів

шт. 4 1 -3
Проведено онлайн 

навчання

Відсутність 

фінансування

Індустріальний парк у 

м.Тульчин
Вінницька область 2022-2023 2022-2024

місцевий,

кошти 

інвесторів

0 0 0 0 0 0

Кількість 

створених 

Індустріальних 

парків

од 1 0 -1

Проводиться 

обговорення щодо 

створення 

Індустріального парку

Кількість нових 

учасників 

індустріальних 

парків 

од 5 1 -4

Кількість 

створених 

внаслідок 

інвестування 

нових робочих 

місць

Од 2100 0 -2100

місцевий,

кошти 

інвесторів

96 883,6 9 827,0 77 120,778 710,8107,623 450,1

Програма 4. Регіон спроможних громад

4.1. Підвищення економічної спроможності громад

4.5. Створення стартових 

майданчиків для реалізації 

інвестиційних проектів

4.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів

Індустріальні парки 

Вінницької міської ТГ
Вінницька область 2016-2023 2021-2025 20%



4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ

4.6. Капітальний ремонт 

(термомодернізація) 

адмінбудівель спільності 

комунальної власності 

територіальних громад області

Капітальний ремонт 

(термомодернізація) 

адмінбудівель спільності 

комунальної власності 

територіальних громад 

област

Вінницька область 2021-2023 2021-2023

державний 

бюджет, 

ДФРР, 

місцевий 

бюджет

0 0 0 0 0 0

Зменшення 

споживання 

теплової енергії 

в опалювальний 

період

%/рік

Гкал/рік

35 

252
0

-35

-252

4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ

4.7. Впровадження системи 

енергетичного менеджменту у 

громадах Вінницької області

Впровадження системи 

енергетичного менеджменту 

у громадах Вінницької 

області

Вінницька область 2021 2021

державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет, 

грантові 

кошти

0 0 0 0 0 0

Запровадження 

системи 

щоденного (у 

робочі дні) 

моніторингу 

споживання 

енергетичних 

ресурсів у 

підзвітних 

муніципальних 

будівлях

кількість 

громад 

області

5 3 -2

Впроваджено у 3 

громадах області: м. 

Вінниця, 

Томашпільська та 

Хмільницька 

територіальні 

громади

4.2.1 Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної питної) води
4.8. Будівництво (реконструкція) 

об’єктів питного водопостачання

Будівництво (реконструкція) 

об’єктів питного 

водопостачання

Вінницька область 2021-2025 2021
місцеві 

бюджети 
5896,2 5202,4 5202,4 5202,4 5896,2 5896,2

Протяжність 

мережі
км. 15 3,7 -11,3

заходи виконуються

Кількість 

свердловини 
од 2 0 -2

4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними підприємствами
4.9. Покращення технічної бази 

комунальних підприємств
Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх пасажирських перевезень

4.10. Наукове обстеження 

маршрутної мережі маршрутів 

загального користування 

Вінницької області

Наукове обстеження 

маршрутної мережі 

маршрутів загального 

користування Вінницької 

області

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

4.3.2 Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні

4.11. Створення системи надання 

соціальних послуг на базовому 

рівні

Створення системи надання 

соціальних послуг на 

базовому рівні

Вінницька область 2021-2023 2023 0 0 0 0 0 0 0

Створення 

безпечних місць 

з тимчасовим 

проживанням та 

надання захисту 

жінкам, 

постраждалим 

від гендерно-

зумовленого 

насильства

од 0 0 0

*надходження коштів 

щодо створення 

спеціалізованих служб 

очікується з вересня 

2021 року. Окрім того 

розподіл коштів 

відбувався у серпні 

2021, тому інформація 

буде надана у звіті за 9 

місяців

4.3.4 Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння

4.12. Створення обласного центру 

допомоги у запобіганні 

виникненню інцидентів та 

злочинів на ґрунті упередженості

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами
4.13. Поліпшення умов надання 

якісної та доступної освіти 

Поліпшення умов надання 

якісної та доступної освіти 
Вінницька область 2021-2023 2021

ДФРР, 

місцевий 
59,3 1450,4 1450,4 1450,4 41798,3 41798,3

будівництво 

реконструкція 

закладів освіти

од 4 0 -4
На 3 об'єктах роботи 

проводяться

4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті громади

4.14. Молодіжні центри як ядро 

сталого соціально-економічного 

розвитку громад Вінницької 

області

Молодіжні центри як ядро 

сталого соціально-

економічного розвитку 

громад Вінницької області

Вінницька область 2021-2023 2023 0 0 0 0 0 0 0

кількість 

створених 

молодіжних 

центрів

од 0 0 0

Територіальні 

громади області 

розглядають 

можливість створення 

молодіжних центрів

5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації

5.1. Створення та модернізація 

системи оповіщення на території 

Вінницької області

Створення регіонального 

"Ситуаційного центру"
Вінницька область 2021-2023 2021-2023 місцевий 0 0 0 0 0 0

Проведено 

презентовано 

можливості системи 

відеоаналітики 

«Vezha»

Підписані 

меморандуми про 

співпрацю

5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки»

5.2. Створення місцевих пожежно-

рятувальних підрозділів, 

розбудова інфраструктури із 

забезпечення їх функціонування, 

в т. ч. «Центрів Безпеки»

Вибіркові об’єднанні  

територіальні 

громади Вінницької 

області

2021-2023 0 0 0 0 0 0

5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області

5.3. Створення безпечних умов 

руху на автомобільних дорогах 

області

Вінницька область 2021-2023
обласний

місцевий
0 0 0 0 0 0 Робота проводиться

4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах

4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища  для дітей та молоді

Програма 5. Регіон безпечного середовища

5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки

4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг



5.2.1 Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон

5.4. Будівництво, облаштування 

та утримання місцевих пунктів 

пропуску через українсько-

молдовський державний кордон

Обласна програма 

будівництва, облаштування 

та утримання місцевих 

пунктів пропуску через 

українсько-молдовський 

державний кордон на 2017-

2021 роки (зі змінами)

Територія 

Ямпільського і 

Піщанського районів  

Вінницької області та, 

відповідно, 

Сороцького і 

Кам'янського районів 

Республіки Молдова

2021 2021
обласний

місцевий
0 0 0 0 0 0

Кількість 

побудованих та 

облаштованих 

пунктів 

пропуску  

Об'єктів  2 0 -2
відсутність 

фінансування

5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів

5.5. Забезпечення знешкодження 

непридатних до використання 

безхазяйних пестицидів, що 

зберігаються на території 

Джуринського отрутомогильника, 

шляхом запровадження 

екологічнобезпечних технологій 

їх знешкодження

Обстеження місця 

зберігання, проведення 

досліджень та розроблення 

заходів щодо видалення 

отрутохімікатів з 

Джуринського 

отрутомогильника 

Вінницька область 2021-2023
державний 

місцевий
0 0 0 0 0 0

вивезення на 

утилізацію
тонн 2100 0 -2100

заключення нової угоди 

з виконавцем робіт у 

зв’язку із зміною 

замовника

5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами 

5.6. Придбання утилізатора 

термічного УТ750Д для спалення 

медичних та побутових відходів, 

що не підлягають переробці, на 

території сміттєсортувального 

комплексу КП «Добробут» 

Іллінецької міської ради

Іллінецька, 

Оратівська, 

Дашівська, 

Липовецька, 

Немирівська ТГ

2021-2022

місцевий 

інші 

джерела

0 0 0 0 0 0
утилізація 

відходів
% 20 0 -20

відсутність 

фінансування

5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами 
5.7. Розвиток регіональної 

системи управління ТПВ

Заходи щодо розвитку 

системи управління ТПВ
Вінницька область 2021-2023 2021

обласний 

екологічний 

фонд

місцевий 

бюджет

4230,0 4230,0 4230,0 4230,0 4230,0 4230,0
придюання 

сміттєвоза
шт 10 2 -8

придбано 2 

сміттєвози для 

Копайгородської та 

Тиврівської селищні 

ТГ

Вінницька область

2021-2023 2021

місцевий 

інші 

джерела 185,1 0 0 0 185,1 185,1

Придбання 

контейнерів для 

сміття

шт 12 12 0

Кількість 

наданих послуг 

з благоустрою 

території 

громад

од 68 16 -52

5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сировини

5.8. Підтримка вторинного 

використання та переробки 

вторинної сировини

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

розроблення 

ТЕО для обєктів 

переробки 

відходів

шт 5 0 -5

5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження з відходами

5.9. Формування культури 

відповідального споживання та 

поводження з ТПВ

«Інформаційно-

комунікаційна підтримка 

місцевого плану управління 

відходами для Південного 

кластеру у Вінницькій 

області» за підтримки 

Проєкту "Підтримка 

децентралізації в Україні 

"/DESPRO.  

Вінницька область 2021-2023 2021

Швейцарськ

ий центр 

ресурсів та 

консультаці

й з питань 

розвитку 

("Skat 

Consulting 

Ltd.) / 

проект 

"Підтримка 

децентраліз

ації в 

Україні" 

(надалі 

іменується 

DESPRO)

60000 60000 81500 63850 81500 71500

Розроблення 

комплексу 

інформаційних

матеріалів для: 

соціальних 

мереж, радіо

шт 3 3 0

На даний час 

проводяться заходи з 

розроблення 

інформаційних 

метеріалів.

Вінницька область

2021-2023 2021-2023

державний

місцевий 0 0 0 0 0 0

Розроблено 

схем екомережі
од 25 0 -25 0

відсутність 

фінансування

Визначено 

об'єктів до 

заповідання

од 75 1 -74 0,50%

відсутність 

фінансування, 

пасивність громад

5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок
5.11. Розчистка р.Південний Буг 

по місту-курорту Хмільник

Розчистка р.Південний Буг 

по місту-курорту Хмільник
Вінницька область 2021-2023 2021 0 0 0 0 0 0 Протяжність км 7,5 0 -7,5 -

5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя

5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття

5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів

5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях

Розробка локальних схем 

екологічної мережі з 

виявленням перспективних 

для заповідання територій

5.10. Розробка локальних схем 

екологічної мережі з виявленням 

перспективних для заповідання 

територій

5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі

Підвищення рівня 

благоустрою та житлово-

комунальних послуг в 

Шаргородській громаді

Заходи виконуються в 

Шаргородській ТГ 



5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення

5.12. Будівництво і реконструкція 

очисних споруд та систем 

водовідведення

Реконструкція дюкерного 

переході напірного 

каналізаційного колектору 

через річнку Південний Буг 

від КНС-1-А до ОКС

Вінницька область 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд

місцевий 

бюджет

203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 Протяжність м.п. 0 0 0 Виконуються роботи

Реконструкція 

каналізаційного напірного 

колектору Д=700 мм від КНС 

1-А (Староміський район) до 

ОСК по вул. Скалецького в 

м. Вінниці

Вінницька область 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд

місцевий 

бюджет

780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 Протяжність м.п. 128 0 0 Виконуються роботи

Реконструкція напірного 

каналізаційного колектору 

Д=700мм від КНС 1-А 

(Староміський район) до 

ОСК, (від ПК2+74 до 

ПК3+80,5) по 

вул.Р.Скалецького в 

м.Вінниці

Вінницька область 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд, 

місцевий 

бюджет

540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 Протяжність м.п. 106,5 0 0 Виконуються роботи

Будівництво мережі 

каналізації на території 

приватного сектору 

квартального комітету 

"Добробут" мікрорайону 

"Старе місто" в м.Вінниці

Вінницька область 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд, 

місцевий 

бюджет

521,8 521,8 521,8 521,8 521,8 521,8 Протяжність м.п. 0 0 0 Виконуються роботи

Будівництво системи 

каналізації смт Стрижавка
Вінницька область 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд, 

місцевий 

бюджет

80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 Протяжність км 1 0 0 Виконуються роботи

Будівництво гідротехнічних 

споруд від підтоплення 

земель центральної смт. 

Тростянець Вінницької 

області

смт. Тростянець 2021 2021

обласний 

екологічний 

фонд

місцевий 

бюджет

119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 Протяжність км 0 0 0 Виконуються роботи

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО
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Аналітична записка 

про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на період до 2027 року за підсумками І півріччя 2021 року 

 

В області діє Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 

період до 2027 року, затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 

2020 року № 921 (далі – Стратегія). 

Стратегія направлена на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації у регіоні 

структурних національних реформ та секторальних політик, зменшення територіальних 

диспропорцій, мінімізації можливих негативних явищ та підвищення фінансової та 

управлінської спроможності територіальних громад області із забезпеченням захисту прав та 

інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення. 

З метою ефективного виконання Стратегії рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 21 лютого 2020 року № 922 затверджений План заходів на 2021–2023 роки з реалізації 

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року 

(далі – План заходів), який був розроблений за 5 програмами, в рамках яких 

реалізовуватимуться 77 технічних завдань. 

План заходів є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, 

спрямованих на збалансований регіональний розвиток Вінницької області. 

 

Станом на 01.07.2021 року реалізується 31 проєкт (45,5% від загальної кількості 

проєктів). Використано 388,1 млн грн, в т.ч. у ІІ кварталі 2021 року – 121,3 тис.грн. 

Фінансування проєктів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації інших 

проєктів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування. 

 

ПРОГРАМА 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та 

сталого розвитку 

 

Програма являється економічною основою розвитку області і забезпечення якісних 

умов життя її мешканців. Завданням програми є не тільки підтримка вже існуючих 

досягнень, а й стимулювання розвитку перспективних галузей економіки, зокрема 

виробництва органічної продукції та впровадження агротехнологій з використанням 

ІТ-інновацій, індустрії лікування та оздоровлення, розвиток транспортно-

логістичної інфраструктури, розвиток інновацій. 

Включає в себе 26 технічних завдань, з яких реалізуються 11. Використано 

143538,7 тис. грн, в т.ч. у ІІ кварталі 2021 року - 33993,9 тис.грн. 

 

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням 

внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків. 

Завдання 1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури  

1.1. Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-

молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер. 

Державним агентством автомобільних доріг України підготовлено проєкт Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво 

автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-

молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць (Республіка 

Молдова). 

У рамках підготовки до підписання проєкту Угоди 10 та 11 березня 2021 року проведено 

українсько-молдовські консультації. В ході зустрічі визначено орієнтовне місце розташування 

мостового переходу через українсько-молдовський кордон, обговорено питання розташування 

міжнародного пункту пропуску та узгоджено питання допуску представників проєктних 



2 
 

організацій з розробки техніко – економічного обґрунтування для проведення інженерно –

вишукувальних робіт. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 122 на заходи з 

реалізації проєкту передбачено 100,0 тис грн. 

 

1.2. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури. 

Функціонування мережі автомобільних доріг області, підвищення рівня доступності 

соціальних, культурних, освітніх, медичних послуг та туристичних об’єктів для населення 

здійснюється шляхом реалізації заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та коштів, 

незаборонених чинним законодавством. 

У 2021 році на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення передбачено 1048,4 млн грн коштів державного дорожнього 

фонду. В межах фінансового ресурсу у обсязі 863,0 млн грн реалізовувалися 20 проєктів з 

капітального та поточного середнього ремонту окремих ділянок доріг місцевого значення 

загальною протяжністю 95,5 км та штучних споруд загальною протяжністю 160,0 м п. На 

заходи з експлуатаційного утримання передбачено 162,4 млн грн, на проєктно-вишукувальні 

роботи – 5,0 млн грн. 

Станом на 01 липня 2021 року проводились ремонтні роботи на 18 об’єктах та завершено 

реалізацію 3 проєктів:  

- капітальний ремонт мосту км 04+137 на О-02-07-02 Чернятин-Калинівка-Шепіївка;  

- влаштування зовнішньої мережі освітлення на дорозі місцевого значення О-02-03-01 

Вінниця-Гнівань-Тиврів; 

- поточний середній ремонт дороги місцевого значення О-02-21-05 Торків-Брацлав-

Ситківці-Леухи-ст. Монастирище, км 23+790 – км 35+580. 

В рамках реалізації проєктів передбачено впровадження комплексних рішень з розвитку 

дорожньої інфраструктури та заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, а саме: 

влаштовано 15,2 км та 4,8 п м дорожнього покриття. Заходи з організації дорожнього руху, 

озеленення, прибирання, зимового утримання місцевих доріг, технічного нагляду та 

інженерно-технічного забезпечення проводились в рамках експлуатаційного утримання.  

У І півріччі 2021 року з державного бюджету до обласного бюджету на реалізацію 

проєктів та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення спрямовано коштів 

державного дорожнього фонду в сумі 494,3 млн грн. Використання коштів державного 

дорожнього фонду складає 353,0 млн грн, а це 71,5% від надходжень. 

 

У 2021 році передбачено спрямування коштів державного дорожнього фонду у сумі 

170,0 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності 

у населених пунктах на умовах конкурсного відбору таких проектів та за наявності проєктно-

кошторисної документації, експертного звіту, співфінансування з місцевого бюджету. За 

результатами засідання конкурсної комісії з питань відбору об’єктів комунальної власності у 

сфері дорожнього господарства для фінансування визначено 34 проєкти, в рамках яких за 

рахунок коштів державного дорожнього фонду буде відновлено 149,75 тис м2 вулиць і доріг 

комунальної власності.  

 

Завдання 1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця». 

1.3. Перетворення Міжнародного аеропорту «Вінниця» на головний транспортний 

вузол Поділля: залучення міжнародних перевізників, промоція. 

В рамках технічного завдання реалізується проєкт «Реконструкція аеродрому в КП 

Аеропорт «Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області», згідно з Державною цільовою програмою розвитку аеропортів на період 

до 2023 року, що затверджена постановою Кабінетів Міністрів України від 24 лютого 

2016 року № 126. 
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За І півріччя 2021 року проведено ряд заходів. 

Спільно з підрядником ТОВ «Шляхове Будівництво АЛЬТКОМ» розроблено схему 

розташування заводу та під’їзної дороги для виконання робіт з реконструкції. 

Укладено договір на надання послуг технічного нагляду та договір на проєктування 

стадії «Р» реконструкції аеродрому. 

Погоджено титул об'єкта будівництва у 2017-2023 роках «Реконструкція аеродрому в КП 

Аеропорт «Вінниця» на території Гавришівської селищної ради, Вінницького району, 

Вінницької області» в Вінницькій міській раді, Вінницькій обласній державній адміністрації,  

ДП «Украерорух» та Міністерстві інфраструктури України. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансового забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури, затвердженого 

постановою КМУ від 9 червня 2021 року № 604, головним розпорядником бюджетних коштів 

та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури. Розпорядником 

бюджетних коштів нижчого рівня є Укрінфрапроект. Одержувачем бюджетних коштів та 

замовниками робіт з проектування та будівництва є комунальне підприємство «Аеропорт 

Вінниця». 

Станом на 01 липня 2021 року освоєно 1980,4 тис.грн. 

 

Завдання 1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об’єктів 

мультимодальних перевезень. 

1.4. Розроблення Концепції міжнародного мультимодального транспортно-

логістичного порту «Жмеринка». 

Концепцію буде опрацьовано після реформування ДП «Укрзалізниця». Запланована 

вартість проєкту становить 800 тис. грн. 

 

1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм). 

Завдання 1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, 

медичних та оздоровчих заходів. 

1.5. Покращення матеріально-технічного стану бази спеціально медичного 

призначення. 

Проєкт «Розвиток первинної медичної допомоги» реалізується Шаргородською 

територіальною громадою за рахунок державного бюджету. Придбано медичне обладнання. 

Отримано один спеціалізований легковий автомобіль та комп'ютерну техніку. Освоєно        

577,9 тис. грн. 

Проєкт «Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров’я та 

поліпшення їх якості» реалізується Шаргородською територіальною громадою за рахунок 

державного бюджету. Придбано медичне обладнання. Проводяться ремонтні роботи. Освоєно 

574,7 тис. грн. 

На реалізацію проєкту «Капітальний ремонт і реконструкція відділень Ямпільської 

центральної районної лікарні» за звітний період виділено кошти Ямпільської міської ради  

2800 тис. грн, Могилів-Подільської РДА - 250 тис. грн. Проводяться ремонтні роботи. 

Проєкт «Реконструкція опалювальної системи із заміною котлів на складах бази 

спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові Брацлавської ТГ» заплановано 

реалізувати у 2022 році. 

 

1.6. Покращення якості надання медичних послуг та умов перебування дитячого 

населення Вінницької області. 

В рамках технічного завдання, починаючи з 2022 року, заплановано розпочати 

реалізацію наступних проєктів: 

 Реконструкція системи лікувального газопостачання. 

 Реконструкція будівлі харчоблоку. 

 Капітальний ремонт приміщень центрального стерилізаційного відділення з заміною 

існуючого обладнання. 
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 Утеплення фасаду будівлі КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 

лікарня Вінницької обласної ради". 

 

1.7. Забезпечення населення якісними послугами з лікування на базі комунального 

некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької 

обласної Ради". 

В рамках технічного завдання виконуються роботи з реконструкції хіміотерапевтичного 

корпусу Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради. Реалізації 

здійснюється за рахунок ДФРР та обласних коштів. Освоєно 14534,2 тис. грн. 

 

Реалізація інших проєктів в рамках даного технічного завдання заплановане з 2022 року: 

 Реконструкція  з прибудовою частини приміщень будівлі  радіологічного відділення. 

 Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення. 

 

1.8 Покращення матеріально – технічної бази КНП «Вінницька обласна клінічна 

лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради». 

Проєкт «Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення 

нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих 

інсультів» реалізовуватиметься за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Подана декларація 

про готовність в ДАБІ, 09.02.21 отримано відмову. Проводиться усунення зауважень. 
Розпорядженням Голови облдержадміністрації від 22 грудня 2021 року № 800 передано 

функції замовника ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг». Здійснюється передача 

об’єкта. Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

Проєкт «Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної клінічної лікарні» не 

фінансувався у звітному періоді. 

 

Реалізація інших проєктів в рамках даного технічного завдання запланована на 2022 рік: 

 Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення 

гемодіалізу, пульмонологічне відділення». 

 Реконструкція ліфтів лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. 

 Реконструкція будівлі корпусу №18 «Поліклініка» Вінницької обласної клінічної 

лікарні ім. М.І. Пирогова. 

 Реконструкція благоустрою території Вінницької обласної клінічної лікарні                  

ім. М.І. Пирогова. 

 

1.9. Покращення матеріально – технічної бази закладів третинного рівня надання 

медичної допомоги. 

Будівництво добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 

по вул. Київській, 68, м.Вінниці розпочато з 2018 року. Реалізація здійснюється за рахунок 

коштів ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно коштів з початку реалізації проєкту – 

101941,4 тис.грн. Будівельні роботи виконуються. 

 

Проєкт «Спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. 

Шолом Алейхема, 8, у м. Хмільнику — реконструкція» розпочав з 2019 року та виконується 

за рахунок коштів ДФРР та обласного бюджету. З початку реалізації проєкту освоєно 

5197,8 тис.грн. Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

Впродовж 2021-2023 рр. заплановано реалізувати наступні проєкти: 
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 Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й 

безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності - КНП "Жмеринська лікарня 

відновного лікування Вінницької обласної Ради". 

 Реконструкція лікувального корпусу № 2 - КНП "Северинівська лікарня відновного 

лікування Вінницької обласної Ради". 

 Реконструкція лікувального корпусу КНП "Вінницький обласний дитячий 

кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради". 

Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

1.10. Покращення матеріально-технічної бази обласних спеціалізованих будинків 

дитини. 

Впродовж 2021-2022 рр заплановано реалізувати наступні проєкти: 

 Капітальний ремонт приміщень спально-лікувального корпусів № 1,2 - КНП 

«Тульчинський обласний будинок дитини Вінницької обласної Ради». 

 Влаштування пожежної сигналізації в приміщені КНП «Вінницький обласний 

спеціалізований будинок дитини з ураженням ЦНС та порушенням психіки». 

Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

1.11. Покращення матеріально – технічної бази комунального некомерційного 

підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 

обласної Ради». 

Заплановано капітальний ремонт зовнішніх огороджуючих конструкцій Вінницького 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. В зв’язку з відсутністю коштів проєкт не 

фінансувався у звітному періоді. 

 

1.12. Покращення матеріально-технічної бази КНП "Вінницький обласний 

клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради". 

У 2022 році заплановано реалізувати наступні проєкти: 

 Покращення матеріально-технічної бази будівель КНП "Вінницький обласний 

клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної 

Ради" шляхом проведення будівельних та реставраційних робіт. 

 Придбання медичного обладнання для проведення діагностичних, рентгенологічних, 

лабораторних обстежень пацієнтам  на обладнанні експертного класу на третинному 

рівні з ціллю раннього виявлення патології та її варифікації. 

 

1.13. Покращення матеріально – технічної бази КНП «Могилів Подільська окружна 

лікарня інтенсивного лікування» Могилів Подільської міської ради. 

На реалізацію проєкту «Капітальний ремонт і реконструкція приймальних відділень 

Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування» за звітний період виділені 

кошти: Могилів-Подільська міська рада 1500 тис. грн та Могилів-Подільська РДА 250 тис. 

грн. В стадії укладення договорів Яришівська сільська рада - 100 тис. грн, Вендичанська 

селищна рада 150 тис. грн, Бабчинецька сільська рада 50 тис. грн, Мурованокуриловецька 

селищна рада 150 тис. грн. 

 

1.14. Покращення матеріально-технічної бази - комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 Вінницької обласної Ради». 

В рамках технічного завдання заплановано реконструкцію (із використанням вимог з 

енергозбереження) інфекційного відділення та придбання сучасного лапараскопічного 

обладнання у Вінницький обласний психіатричну лікарню №2. Станом на 01 липня 2021 року 

кошти не виділялися. 

 

1.15. Покращення матеріально – технічної бази обласного бюро судмедекспертизи. 
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В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт лабораторій обласного 

бюро судмедекспертизи. Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

1.16. Покращення матеріально-технічного стану КНП "Вінницький обласний 

клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради". 

В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт будівлі КНП 

«Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради». 

Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

1.17. Покращення матеріально – технічної бази комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад.                 

О. І. Ющенка Вінницької обласної Ради». 

В рамках технічного завдання заплановано капітальний ремонт мережі трубопроводів 

опалення в підвальних приміщеннях лікарні та обладнання приміщень лікарні системами 

протипожежного захисту. Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

Завдання 1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення 

конкурентоздатності медичного туризму. 

1.18. «Курортополіс Хмільник». 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

1.19. Розвиток рекреаційного туризму. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

1.3. Розвиток агропромислового виробництва. 

Завдання 1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об’єднань для 

підвищення власної ефективності і продуктивності, а також розвитку експортного 

потенціалу. 

1.20. Стимулювання створення та діяльності малого аграрного підприємництва та 

їх кооперативних об’єднань. 

В області реалізується проєкт щодо створення сімейних молочних ферм в рамках 

спільного проекту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого 

розвитку». Проєктом передбачається фінансова підтримка для відкриття ферми (будівельні 

роботи, обладнання), надання коштів для придбання поголів’я ВРХ, надання консультативних, 

ветеринарних, зоотехнічних та інших послуг, придбання обладнання для зберігання та 

реалізації молока. Наразі, 7 малих підприємців області уклали договори щодо участі в проєкті 

та розпочали будівництво молочних ферм.  

З метою ознайомлення з проєктом по створенню сімейних молочних ферм, що 

реалізовується кластером «Натуральне молоко» за підтримки ТОВ “УкрМілкІнвест", 

24.06.2021 року облдержадміністрацією організовано робочу поїздку у Рівненську область для 

потенційних учасників проєкту та зацікавлених осіб територіальних громад області та 

підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію в розвитку сімейних фермерських 

господарств в області. 

 

В рамках технічної картки проєкту «Підтримка формування локальної мережі 

сільськогосподарського та сільського дорадництва» у 2021 році в Україні розпочинається 

реалізація проєкту «Українська мережа демонстраційних ферм «Демо-ферми» за підтримки 

Програми USAID з аграрного та сільського розвитку спільно Національною асоціацією 

сільськогосподарських дорадчих служб України. 4 підприємства області подали заявки на 

прийняття участі в проекті: Інститут кормів та сільського господарства Поділля УААН 

України, ТОВ «АФ Україна – О» с. Каташин Чечельницької територіальної громади, ФГ 
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«Велес Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецької територіальної громади, 

ТОВ «Діброва і К» с. Мізяків Калинівської територіальної громади. Метою проєкту є 

створення мережі демонстраційних ферм на базі діючих сільськогосподарських підприємств, 

а також дослідних господарств науково-дослідних установ, що запровадили кращі практики 

ведення сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції з метою 

сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в галузі АПК створенню продуктів 

із доданою вартістю шляхом обміну знаннями, технологіями та людським капіталом для 

впровадження інновацій. 

 

Завдання 1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ- інновацій. 

1.21. Розвиток інноваційних ланцюгів доданої вартості та діджиталізація аграрного 

виробництва. 

На території регіону протягом 2020-2021 років здійснюється реалізація проєкту 

децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із містом Діжон та 

регіоном Бургундія-Франш-Конте Французької Республіки. Проєкт передбачає 

співробітництво за чотирма напрямами, розподіленими за зонами відповідальності між містом 

та областю, а саме: створення агропромислового кластеру; створення Агрохабу на базі 

Вінницького національного аграрного університету; проведення технічної експертизи для 

модернізації мережі водопостачання та водовідведення м. Вінниці; налагодження співпраці в 

управлінні водними ресурсами в сільському господарстві та вирощування органічних культур. 

На реалізацію проєкту децентралізованого співробітництва МЗС Франції виділено 296,0 тис. 

євро.  

В рамках реалізації проєкту у 2021 році уже відбулось 7 онлайн-нарад з французькими 

партнерами, підписано Меморандум про створення інноваційного агропромислового кластеру 

Agrovin, проведено 2 вебінари для вінницьких аграріїв французькими експертами з питань 

кліматичних змін та захисту ґрунтів, прийнято на Вінниччині делегацію французьких 

експертів – представників організацій-партнерів. В рамках візиту делегати ознайомились  з 

діяльністю виробничих підприємств та наукових установ – засновників агрокластеру AgroVin, 

створеного в рамках проєкту за прикладом Асоціації Vitagora, виробили спільне бачення 

майбутньої співпраці за напрямами, що стосуються аграрної сфери та зрошення. 

 

1.22. Агроекселератор  

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського 

виробництва. 

1.23. Підтримка розвитку органічного виробництва та проведення екологічного 

моніторингу досліджень та наукових розробок в сфері органічного землеробства та 

екологічної безпеки 

Для забезпечення виробництва екологічно-чистих сільськогосподарських культур в 

області працює 64 оператори органічного ринку, з них 56 операторів – виробники 

сільськогосподарської продукції; 5 операторів в сфері торгівлі; 3 оператори – по реалізації 

засобів захисту рослин. 

Органічне виробництво розгорнуто на загальній земельній площі 3559 га з урахуванням 

перехідного періоду, в тому числі 2513 га мають органічний статус. Основними напрямками 

роботи є вирощування зернових, технічних, плодово-ягідних та лікарських культур. 

В області працює дві обласні дорадчі служби: 

- Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба 

„Агродорада”; 

- Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та 

консалтингу «Досвід». 

 



8 
 

Завдання 1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва, орієнтованого 

на мале агровиробництво. 

1.24. Формування мережі сільськогосподарського та сільського дорадництва, 

створення науково-консультаційних сільськогосподарських центрів. 

В 2021 році в Україні розпочато реалізацію проєкту «Українська мережа 

демонстраційних ферм «Демо-ферми» за підтримки Програми USAID з аграрного та 

сільського розвитку спільно Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб 

України. 4 підприємства області подали заявки на прийняття участі в проєкті: Інститут кормів 

та сільського господарства Поділля УААН України, ТОВ «АФ Україна – О» с. Каташин 

Чечельницької територіальної громади, ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи 

Мурованокуриловецької територіальної громади, ТОВ «Діброва і К» с. Мізяків Калинівської 

територіальної громади. 

Також в Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників 

зареєстровано 61 сільськогосподарський дорадник та 13 експертів-дорадників, які надають 

інформаційно-дорадчі послуги сільгоспвиробникам. 

В червні 2021 року для територіальних громад області проведено онлайн-семінар за 

участю дорадчих служб та дорадників на тему «Надання дорадчих послуг фермерським 

господарствам», на якому представлено напрямки надання дорадчих послуг для ефективного 

ведення сільськогосподарського виробництва. 

 

1.4. Інноваційний розвиток регіону. 

Завдання 1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності. 

1.25. Підтримка виявлених та розвиток нових напрямків смарт-спеціалізації 

регіону. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури. 

1.26. Вінницький інноваційно-технологічний парк: створення Центру розвитку 

підприємництва, Центру трансферу технологій, створення майданчику для співпраці 

закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти з представниками бізнесу. 

З метою розширення інфраструктури для ведення бізнесу та впровадження інновацій 

малими і середніми підприємствами в м. Вінниця у 2022 році заплановано відкриття 

Вінницького інноваційно-технологічного парку “Кристал”. Він виконуватиме функції 

“інкубатору стартапів”, а також допомагатиме інтеграції наукових, бізнесових та студентських 

середовищ Вінниці. Територія парку складатиме 8500 м² приміщень, понад 1000 м² івент-

площ, та понад 100 офісів. Також має розташуватися IT-школа, дитячий техноцентр, 

коворкінг, центр розвитку підприємництва, офіси, Fab Lab і лабораторії, конференц-хол на 300 

місць з можливістю організації мультипанельних конференцій.  

Станом на 01.07.2021 року виконано ПКД, експертний висновок, коригування ПКД 

проєктів «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного 

парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21а (Літера «А») (в т.ч. проєктні роботи)» та 

«Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за 

адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21а (Літера «Б») (в т.ч. проектні роботи)».  

Ведуться будівельно-монтажні роботи по проєкту «Літера «Б», а саме:  

- демонтаж залишків підлог, старої покрівлі, технологічного обладнання та стінових 

панелей; 

- роботи по частковій виїмці ґрунту та підсиленню суміжних стін (методом встановлення 

шпунтового ряду з використанням гвинтових паль, який призначено для відсічення ґрунтів 

знову зведених будинків від старих будівель).  

Тривають підготовчі роботи по влаштуванню нової покрівлі, а саме виконується 

облаштування парозахисту та парапетів з газоблоків. 
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ПРОГРАМА 2. Регіон належного та ефективного врядування  

 

Програма є основою для реалізації реформи децентралізації та впровадження 

електронного урядування. Завданням програми є усунення можливих перешкод, що 

гальмують ефективну реалізацію національних реформ, налагодження ефективної 

системи підвищення компетенцій, запровадження ефективних механізмів надання 

послуг та належного управління, дотримуючись принципів доброго 

демократичного врядування. 

Включає в себе 9 технічних завдань, з яких реалізовуються 4. 

Використано у ІІ кварталі 2021 року – 27,7 тис.грн. 

 

2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації. 

Завдання 2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного 

кадастру Вінницької області. 

2.1. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного 

кадастру Вінницької області. 

Розробляється проєкт «Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної 

системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2021-2025 рр.» з 

визначенням учасників Програми та обсягом ресурсного забезпечення. 

 

Завдання 2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого 

самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та 

е-демократії. 

2.2. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області. 

Станом на 01.07.2021 року в області діє 42 Центри надання адміністративних послуг 

(далі - ЦНАП), 5 - територіальних відділень, 42 - віддалених робочих місця, 2 - мобільних 

ЦНАП та 6 - мобільних кейсів.  

Протягом І півріччя 2021 року проводилась робота щодо трансформації ЦНАП у 

територіальних громадах, центрами яких є колишні районні центри.  

Станом на 02 серпня 2021 року у Вінницькій області завершено процес трансформації 

ЦНАП колишніх райдержадміністрацій у ЦНАП міських, селищних рад, що здійснюють свої 

повноваження в населених пунктах – адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 

2020 року).  

Рішенням сесії Піщанської селищної ради від 30 липня 2021 року утворено ЦНАП, 

затверджено положення, регламент його роботи та перелік послуг,  які надаються у ЦНАП.  

Облдержадміністрацією організовано роботу щодо формування переліків майна, яке 

потребує передачі з державної в комунальну власність та подання відповідної інформації 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Протягом 2021 

року заплановано реалізувати 14 проєктів по створенню та модернізації ЦНАП, на які 

направлено з державного та обласного бюджету майже 20,2 млн грн. 

 

Завдання 2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого 

самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та 

е-демократії. 

2.3. Упровадження та використання технологій е-урядування в органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

Протягом І півріччя 2021 року в області вживались відповідні заходи: 

1. Забезпечено адміністрування та безперебійну роботу системи корпоративної пошти 

облдержадміністрації, до якої підключено працівників апарату облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, райдержадміністрацій та окремих територіальних громад області. 

2. Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного 

вебсайту облдержадміністрації , як одного з елементів електронного урядування та 
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електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, 

її структурних підрозділів. 

3. Забезпечено підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів 

надання адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією 

«Фонд Східна Європа». 

4. Забезпечено технічний супровід системи електронного документообігу, впровадженої 

в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог 

законодавства. 

5. Здійснено підтримку сервісу ІР телефонії, впровадженого в апараті 

облдержадміністрації. 

6. Забезпечено оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних 

 

2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики. 

Завдання 2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької 

області. 

2.4. Створення «Офісу євроінтеграції» на базі Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення 

ефективної регіональної політики. 

2.5. Створення на базі АРР аналітично-консультативного центру з розробки, 

впровадження та моніторингу стратегій, програм та проектів. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці. 

Завдання 2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського 

суспільства. 

2.6. Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського 

суспільства. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

2.7. Підвищення професійної спроможності громадських організацій Вінницької 

області як запорука участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні. 

З метою активізації громадського руху в області, залучення громадських організацій до 

вирішення актуальних проблем у молодіжному середовищі, Обласною цільовою соціальною 

програмою «Молодь Вінниччини» на 2021–2025 роки (затвердженої рішенням 4 сесії обласної 

Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 3) передбачено сприяння розвитку спроможності 

інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на досягнення завдань 

вищезазначеної програми. 

Також, Обласною цільовою соціальною програмою «Молодь Вінниччини» на 2021–

2025 роки, Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання 

на 2021-2025 роки та Обласною комплексною цільовою програмою підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016–2021 роки 

передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема на 

фінансування проведення конкурсу з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами 



11 
 

громадянського суспільства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 року № 1049.  

Проведення зазначеного конкурсу було оголошено 30 березня 2021 року, прийом 

конкурсних пропозиції від інститутів громадянського суспільства триватиме до 30 серпня 

2021 року. 

Окрім того, у І півріччі 2021 року забезпечено фінансування проєктів (заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, що стали переможцями у 2020 році на 

загальну суму 27,662 тис.грн. 

 

Завдання 2.3.4. Проведення навчальних заходів х питань патріотичного виховання, 

громадянської освіти та відповідального громадянства серед молоді. 

2.8.Теренова гра «І-ий зимовий похід. 100 років історії». 

Реалізація даного проєкту планувалася Міською молодіжною організацією «Станиця 

Вінниця Пласту – НСОУ». Проте у 2020 році під час проведення конкурсу з визначення 

проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 відповідний пакет 

документів для проведення вищезазначеного заходу до облдержадміністрації не надходив. 

В області діє Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання 

на 2021–2025 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 

року № 29. У 2021 році на фінансування заходів вищезазначеної програми з обласного 

бюджету передбачено 792,0 тис. грн. 

 

Завдання 2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним 

контентом віртуального простору. 

2.9. Створення каналів комунікацій з мешканцями громад через ФМ-діапазон 

(комунальне радіо). 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

ПРОГРАМА 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку  

 

Програма направлена на створення сприятливих умов щодо розвитку людського 

капіталу, який забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання 

регіону. Завданням програми є збереження і примноження освітнього та 

інтелектуального потенціалу, якісне покращення здоров’я населення і зростання 

середньої тривалості життя шляхом комплексного розвитку системи доступних і 

високоякісних медичних послуг і технологій, а також розвиток соціальної сфери, 

фізичної культури і спорту, рекреації та туризму. 

Включає в себе 16 технічних завдань, з яких реалізовуються 6. 

Використано 41471,8 тис. грн, в т.ч. у ІІ кварталі 2021 року – 10163,1 

тис.грн. 

 

3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних 

послуг. 

Завдання 3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі. 

3.1. Покращення житлових умов для дитячих будинків сімейного типу. 

В рамках технічного завдання планується реалізація двох проєктів: нове будівництво 

житла для 2 дитячих будинків сімейного типу на територіях Студенянської сільської 

територіальної громади та Сутисківської селищної територіальної громади. 

За рахунок державної субвенції 2020 року у І півріччі 2021 року відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 р. №877» завершується будівництво дитячого 

будинку сімейного типу у смт Сутиски. Освоєно 4,1 млн грн. 
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та частково побудовано два малих будинки сімейного типу на території Стрижавського 

дитячого будинку-інтернату (5,3 млн грн). 

 

3.2. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків. 

В рамках технічного завдання за рахунок державної субвенції 2020 року у І півріччі 

2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. №877» 

частково побудовано два малих будинки сімейного типу на території Стрижавського дитячого 

будинку-інтернату. Освоєно 5,3 млн грн. 

 

3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я. 

Завдання 3.2.2. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, 

медичних та оздоровчих заходів. 

3.3. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги, покращення 

матеріально-технічної бази. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

3.3. Розвиток професійно-технічної освіти. 

Завдання 3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної 

досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним 

обладнанням і впровадження інноваційних технологій та елементів дуальної форми навчання. 

3.4. Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

В області на базі закладів професійно-технічної освіти створені і діють 20 навчально-

практичних центрів, оснащених сучасним обладнанням, технікою, у тому числі: 4 аграрного 

профілю, 8 - будівельного, 1- сфери послуг, 1- залізничного профілю, 6 - промислового. Для 

створення ряду центрів виділялися  державні кошти, ряд центрів створено за позабюджетні 

надходження навчальних закладів, кошти Державного Фонду регіонального розвитку, кошти 

обласного бюджету та інвесторів. Здійснюються заходи щодо  сприяння залученню інвестицій 

у розвиток професійної (професійно технічної освіти), в тому числі приватних підприємців та 

міжнародних донорів. 

Відповідно до Меморандуму про співпрацю у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти із Фондом Ебергарда Шьока (Німеччина) «Про реалізацію пілотного проєкту в галузі 

професійно-технічної освіти з метою модернізації та адаптації визначених професій», 

тристоронньої угоди між Департаментом гуманітарної політики облдержадміністрації, вищим 

художнім професійно-технічним училищем № 5 м. Вінниці та Фондом ім. Ебергарда Шьока 

створено навчально-практичні центри для підготовки кваліфікованих робітників з професій 

«Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» та «Деревообробник». 

У рамках реалізації проєкту «EU 4 Skills: Кращі навички для сучасної України», 

фінансованого Німеччиною, Естонією,Фінляндією та Польщею, підготовлено до підписання 

меморандуми про співпрацю між Українським фондом соціальних інвестицій, ДПТНЗ 

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг» та Вінницькою обласною державною адміністрацією з метою 

об’єднання зусиль задля модернізації інфраструктури закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області. 

 

3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих 

досягнень. 

Завдання 3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з 

урахуванням гендерного аспекту. 

3.5. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень. 
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Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування 

необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту. 

3.6. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним 

обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту. 

Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу "Авангард" по вул. Козацька, 3 в 

смт Браїлів Жмеринського району Вінницької області розпочато з 2018 року. Реалізовано за 

рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Проведено внутрішні роботи. Загалом освоєно 4010,9 

тис. грн., за ІІ квартал 2021 року на роботи використано 192,2 тис.грн.  

 

Реалізується проєкт «Реконструкція приміщення спортивного комплексу в м. Вінниця по 

вулиці Академіка Янгеля, 48» за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Проводяться внутрішні 

та фасадні роботи. Впорядковується територія біля спортивного комплексу. Роботи виконано 

понад 89%. 

 

Реконструкція будівлі гімназії (літ. А, Б, В) під плавальний басейн з критою ванною 

25 х 8,5 по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів-Подільський. Об’єкт готовий на 75%. 

Реалізовується за кошти державного і міського бюджетів. На даний момент завершено монтаж 

стін і покрівлі головного приміщення, ведеться оздоблення стін плиткою, виконано повний 

комплекс робіт з облаштування великої та малої чаш басейну, проводяться роботи з монтажу 

металевого каркасу басейну, завершені роботи з формування основи підлоги. Передбачено 

субвенцією на державно-економічний розвиток окремих регіонів у 2021 році – 7 500,00 тис. 

грн. Потреба у фінансуванні для завершення робіт – 7 117,08 тис. грн. 

 

Проєкт «Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу 

по вул.Тараса Шевченка 1-б, в с.Тростянчик Гайсинського району Вінницької області» 

реалізується за рахунок місцевого бюджету. Проводяться ремонтні роботи. Освоєно 

27,6 тис.грн. 

 

Проєкт «Спортивний корпус по вул Шкільній у м.Гнівані-будівництво» розпочато у 2019 

році. Реалізується за кошти ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 6966,1 тис.грн. Станом на 

01 липня 2021 року кошти не виділялися.  

 
3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини 

Вінниччини. 

Завдання 3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери 

області. 

3.7. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. 

Театральна, 15 в м. Вінниця – реконструкція. 

Реконструкція нежитлового приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі 

по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці розпочато з 2019 року. Фінансується за рахунок ДФРР та 

обласного бюджету. Освоєно 4658 тис. грн. Розпорядженням голови ОДА від 22.12.2021 №800 

передано функції замовника ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг». 

Потребує коригування ПКД для подальшого виконання робіт. Станом на 01 липня 

2021 року кошти не виділялися. 

 

Завдання 3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток матеріальної історико-

культурної спадщини. 

3.8. Ревіталізація палацового комплексу - пам’ятки містобудування та архітектури 

державного значення «Палац Потоцьких», 1757 р. (охор.№59), Вінницька область, 

м.Тульчин. 
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Важливим об’єктом в історико-архітектурній спадщині України є класичний палац – 

знаменита резиденція Потоцького, розташований в місті Тульчині (нині Тульчинський 

фаховий коледж культури).  

Реставрація головного корпусу пам’ятки містобудування та архітектури державного 

значення «Палац», 1757 р. (охоронний № 59) реалізується в рамках проєкту «Велика 

реставрація». На сьогоднішній день проводяться роботи з комплексного благоустрою. 

 

3.9. Вінницький обласний краєзнавчий музей – сучасний центр популяризації 

історико-культурної спадщини (ревіталізація, оновлення та реставрація будівлі; 

діджиталізація музейної колекції та створення нового концепту експозиції). 

Кошторисом Вінницького обласного краєзнавчого музею капітальних видатків не 

передбачено, що унеможливлює здійснення заходів з ревіталізації, оновлення та реставрації 

будівлі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Впродовж звітного періоду здійснено 

реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою за адресою: м. Вінниця, вул. 

Соборна 19 кадастровий номер 0510100000:02:063:0030 площею 0,1939 га. 

Щодо створення нового концепту експозиції, та в І кварталі 2021 року підготовлено 

концепцію експозиції відокремленого підрозділу «Музею Мужніх» (м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 148). В напрямі створення матеріально-технічної бази «Музею Мужніх» укладені 

договори по оренді та страхуванню приміщення (м. Вінниця, вул. Пирогова, 148): 

- Договір №5-040 оренди комунального майна Вінницької міської територіальної 

громади (передача майна в оренду без проведення аукціону) від 29 січня 2021 року. Об'єктом 

оренди є прибудоване приміщення площею 431,2 м2 цокольного поверху 9-типоверхового 

житлового будинку за адресою: м.Вінниця, вул. Пирогова, 148. Орендна плата за базовий 

місяць становить 0,10 гривень. 

- Договір добровільного страхування майна серії 212/01 № 251 від 18 грудня 2020 року. 

Страховий платіж становить 10 449,00 грн протягом 2021 року. 

 

3.10. Реставрація та ремонт пам’ятки архітектури місцевого значення (охор. №1-

Вн) Вінницький музично-драматичний театр ім. М. Садовського. 

Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення 

"Музично-драмтичний театр ім.Садовського" планується реалізувати в 2021-2022 рр. Станом 

на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

Завдання 3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної 

спадщини, популяризація серед населення  та гостей регіону. 

3.11. Створення поліфункціонального закладу (відкритий простір/хаб) майстерня 

«Бубнівська кераміка». 

На даний час в рамках реалізації технічного завдання, вивчається можливість передачі 

колишньої гончарної майстерні у власність Гайсинської міської ради, проводиться 

дослідження стану приміщень майстерні, визначається орієнтовна вартість ремонтно-

реставраційних робіт. 

Станом на 01 липня 2021 року фінансування виконання зазначеного завдання не 

проводилось. 

З метою популяризації елемента нематеріальної культурної спадщини проводяться 

майстер-класи за участю члена Національної Спілки майстрів народного мистецтва України, 

заслуженого майстра народної творчості України - Шпак Тетяни Іванівни. Нині майстер-класи 

проводяться безпосередньо в музеї гончарного мистецтва (музей-садиба братів Герасименків) 

с. Новоселівка під час екскурсій. В Бубнівській загальноосвітній школі постійно діє гурток-

студія «Співуча глина», в якому навчаються гончарному мистецтву учні старших класів. 

Також у відремонтованому Бубнівському сільському Будинку культури виділено спеціальну 

кімнату для проведення майстер-класів з бубнівського розпису. 

 

3.12. Іллінецький кратер - мандруємо до метеориту Палеозойської ери. 
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З метою відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, 

популяризації серед населення та гостей регіону до Стратегії включено Проєкт «Іллінецький 

кратер – мандруємо до метеориту Палеозойської ери». У продовж 2017-2020 років проведено 

комплекс охоронних заходів щодо збереження геологічної пам’ятки природи від спустошення 

та руйнування. Облаштовано оглядові майданчики. Встановлено інформаційні стенди з 

детальною інформацією про природній феномен. Розроблено ескізи сувенірної продукції. 

Ведуться переговори з місцевими жителями щодо облаштування «зелених садиб». Придбано 

професійний телескоп. 

Рекламна компанія проводиться на місцевому телебаченні з залученням ГО «Асоціація 

гідів, полоністів і спортсменів "менеджер польскості».  

На разі підготовили матеріали для участі у Конкурсі “Наша громада” у рамках програми 

USAID «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE). 

За звітний період інші заходи технічного завдання не впроваджувалися за браком 

фінансування. 

 

Завдання 3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів. 

3.13. Мережа центрів креативного освітнього простору. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури. 

3.14. Створення туристично-інформаційного центру на базі відокремленого 

підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКСЛП «Віноблагроліс». 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури. 

3.15. Створення туристичних дестинацій з метою розширення туристичних потоків 

у регіоні. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та створення конкурентних 

туристичних продуктів. 

3.16. Маркетингова діяльність та промоція конкурентних туристичних продуктів. 

У І півріччі 2021 року презентовано бренд Вінниччини, над яким працювали обласна 

державна адміністрація, «Національна туристична організація України», представники 

туристичного сектору, органи місцевої влади, бізнес, громадськість та навчальні заклади. 

В рамках співпраці було створено Брендбук, який є одним з головних інструментів 

маркетингової комунікації та без якого неможливе просування туристичного продукту 

регіону, а також гідне представлення на національному та міжнародному ринках. Відтепер, 

кожен бажаючий може використати логотип та айдентику Вінниччини для власного макетного 

просування. Брендбук розміщено на сайті облдержадміністрації. 

Крім того, відбулось підписання Угоди про співробітництво між Вінницькою обласною 

державною адміністрацією та Національною туристичною організацією України, яка має на 

меті створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку туристичного 

потенціалу Вінницької області, раціонального використання туристичних ресурсів, 

підвищення конкурентоспроможності на міжнародному туристичному ринку, в тому числі 

через підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності, залучення інвестицій у 

розбудову туристичної інфраструктури та індустрії гостинності, розширення міжнародного 

співробітництва. 
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ПРОГРАМА 4. Регіон спроможних громад  

 

Програма направлена на підвищення успішності громад у сфері управління власними 

ресурсами, у створенні умов для життєдіяльності громади (особливо дітей та молоді) 

у всіх сферах, наданню якісних та доступних послуг, забезпеченню соціальної 

справедливості для всіх верст населення із урахуванням інклюзивності та гендерних 

аспектів. Завданням програми є посилення прагнення громад до економічного зростання 

(запровадження енерго-ефективних технологій) та підвищення добробуту своїх 

мешканців; покращення інвестиційного та бізнес-клімату, підтримка та розвиток 

малого і середнього підприємництва; впровадження нових підходів по забезпеченню 

населення доступом до якісних публічних послуг (у т.ч. освітніх, медичних, 

адміністративних та соціальних), забезпечуючи транспортну та інформаційну 

доступність та мобільність фахівців; запобігання проявам розладів та конфліктів 

серед населення на релігійному, національному та етнічному ґрунті; розбудова 

інфраструктури із дотриманням таких підходів, в яких діти та молодь є повноцінними 

членами громади і їх думка має бути врахована під час планування та реалізації 

різноманітних ініціатив та проєктів. 

Включає в себе 14 технічних завдань, з яких реалізовуються 8.  

Використано 124857,2 тис. грн, в т.ч. у ІІ кварталі 2021 року – 6802,4 тис.грн. 

 

4.1. Підвищення економічної спроможності громад. 

Завдання 4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища. 

4.1. Надання консультативно-інформаційної підтримки суб`єктам підприємництва. 

В рамках реалізації технічного завдання у 2021 році проведено 4 онлайн інформаційних 

семінари з підготовки та написання бізнес-планів для підприємців області. Участь у семінарах 

прийняли 88 учасників. На організацію та проведення  заходів використано кошти обласного 

бюджету  в сумі 42,0 тис.грн. 

 

4.2. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки  підприємництва. 

В рамках реалізації проєкту протягом 2021-2023 років на базі ЦНАП центрів районів 

заплановано створити 6 інформаційних  центрів  підприємництва. Для забезпечення реалізації 

даного проєкту необхідне прийняття місцевих програм розвитку та підтримки 

підприємництва. 

 

4.3. Надання фінансової підтримки суб`єктам підприємництва. 

У 2021 році конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців проводиться в рамках 

виконання заходу Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 

2021-2027 роки, а саме: «Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб’єктам 

малого та середнього  підприємництва, в тому числі  підприємцям-початківцям».  З обласного 

бюджету на фінансову підтримку бізнес-планів для підприємців-початківців передбачені 

кошти в сумі  2,4 млн.грн.  Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів 

для підприємців-початківців (стартапи) затверджено розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року  № 315 (зі змінами). 

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

облдержадміністрації, як головним розпорядником коштів обласного бюджету, протягом 

березня-квітня 2021 року проведено відбір Виконавчого адміністратора з організації та 

проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців через систему електронних 

закупівель «PROZORRO». Виконавчим адміністратором конкурсу було визначено «Вінницьку 

обласну громадську  організацію «Спілку підприємців  «СТІНА» та з 25 травня  оголошено 

конкурс  бізнес-планів для підприємців-початківців. 

Конкурс  проводиться в 3 етапи:  
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І етап  –  проведення інформаційної кампанії та прийом онлайн-заявок учасників. 

Оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) 

було розміщено на сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдержадміністрацій, 

територіальних громад,  висвітлено в засобах масової інформації та розповсюджено серед 

зацікавлених осіб  шляхом електронної розсилки. За результатами І етапу на участь у Конкурсі 

зареєструвалось 117 учасників. 

ІІ етап – проведення  семінарів-консультацій для учасників Конкурсу з підготовки, 

написання і оформлення бізнес-планів та  подача бізнес-планів учасників для участі у 

конкурсі. Для учасників Конкурсу проведено 4 онлайн семінари-консультації з підготовки, 

написання та оформлення бізнес-планів. Свої бізнес-плани на участь у конкурсі подали 61 

учасник.  

ІІІ етап конкурсу буде проведено в ІІІ кварталі 2021 року. 

 

Завдання 4.1.2 Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах 

галузях економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства, альтернативної 

енергетики тощо). 

4.4. Розвиток сільського туризму. 

Проведено онлайн навчання на тему: «Туристичний потенціал Вінниччини - перспективи 

розвитку» під час якого посадових осіб територіальних громад поінформовано про основні 

тенденції туристичної галузі, яка стимулює економічний розвиток громади, а також сприяє 

налагодженню торговельно, гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва та 

відродженню культурної спадщини. 

 

Завдання 4.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, 

підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні 

інвесторів. 

4.5. Створення стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проєктів. 

На території області створено три індустріальні парки: 

• Вінницький індустріальний парк» (територія площею 35,7 га знаходиться у 

комунальній власності Вінницької міської ради). З 04.07.2019 р. учасником парку є ТОВ 

«Укро-Експертпостач», з 04.03.2021 - ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО». 

• Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування» (територія 

площею 19,27 га), створено за ініціативи Вінницької міської ради та ПрАТ «Українська пивна 

компанія», яка входить до складу холдингу UBC Group. Учасник індустріального парку, завод 

з виробництва холодильного обладнання «Грін Кул» - перше підприємство, яке з вересня 2018 

року запрацювало на території парку. 

• Індустріальний парк «Вінтер Спорт» (територія площею 25 га), створено за ініціативи 

ТОВ «ХЕД Вінниця» та утворено на термін – 50 років до 2069 року. На території 

індустріального парку розпочались підготовчі роботи з будівництва найбільшого у світі 

заводу компанії HEAD, що спеціалізується на виробництві спортивного обладнання для 

зимових видів спорту світового класу. Термін реалізації проєкту – 18 місяців. Орієнтовна 

площа виробничих об’єктів становитиме 43 тис. м2. Вартість проєкту становить 80 млн євро. 

Заплановано створити близько 1200 нових робочих місць. 

У 2021 році Вінницькою міською радою та групою компаній KNESS спільно ініційовано 

створення комплексної системи енергозабезпечення Вінницького індустріального парку (малу 

систему розподілу). Це дасть змогу забезпечити високу якість електроенергії (завдяки 

живленню від магістральних мереж), безпосередню близькість до споживача (значне 

зниження втрат). Передбачається безкоштовне підключення учасників індустріального парку 

до малої системи розподілу. 

 

Також, заплановано створення Індустріального парку у м.Тульчин. На даний час, 

розпорядженням міського голови Тульчинської територіальної громади від 05 травня 
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2021 року №02-06-77 створено робочу з розробки та реалізації "дорожньої карти" по 

створенню індустріального парку на території громади.  

Відбулося перше засідання робочої групи, за результатами якого затверджено план 

заходів по створенню індустріального парку на території територіальної громади та визначено 

термін розробки концепції майбутнього індустріального парку – 15 вересня 2021 року. 

 

Завдання 4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах 

спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ. 

4.6. Капітальний ремонт (термомодернізація) адмінбудівель спільності комунальної 

власності територіальних громад області. 

Фінансування заходів термомодернізації адмінбудівлі на вул. Порика, 29 м. Вінниці у І 

півріччі 2021 року не здійснювалось. 

 

4.7. Впровадження системи енергетичного менеджменту у громадах Вінницької 

області. 

Станом 01 липня 2021 року енергомоніторинг впроваджено у 3 громадах області: 

Вінницька, Томашпільська та Хмільницька територіальні громади. У зазначених 

територіальних громадах здійснюється моніторинг споживання енергетичних ресурсів 

бюджетними та комунальними закладами. 

Водночас, за інформацією Барської міської ради, проводиться робота по збору 

інформації енергоносіїв бюджетних будівель, підписання договору на право використання 

програми АСЕМ заплановано на ІІ півріччя 2021 року. 

За інформацією Гніванської територіальної громади, станом на кінець першого півріччя 

2021 року моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетних будівель здійснюється у 

телефонному режимі.  

Робота у даному напрямку триває. 

 

4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг. 

Завдання 4.2.1 Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної питної) води. 

4.8. Будівництво (реконструкція) об’єктів питного водопостачання. 

В області діє Програма «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки, яка 

затверджена рішенням 11 сесії обласної Ради 8 скликання від 30.07.2021 № 176. 

Поряд з цим, в районах та територіальних громадах області протягом І півріччя 2021 року 

виконуються роботи по об’єктам: 

– будівництво центрального водогону в с. Мітлинці Кунківської сільської ради 

Гайсинського району – виконано в І півріччі 2021 року на суму 677,9 тис.грн, прокладено 3,4 

км водогону, 

– завершено роботи з ремонту мережі водопроводу по вул. Д.Нечая в м. Вінниця - 

виконано в І півріччі поточного року на суму 5 млн 218 тис грн. Здійснено заміну більше 300 

м. труби в рамках проведення другої черги комплексної реконструкції зазначеної вулиці. 

 

Завдання 4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними 

підприємствами. 

4.9. Покращення технічної бази комунальних підприємств. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх пасажирських перевезень. 

4.10. Наукове обстеження маршрутної мережі маршрутів загального користування 

Вінницької області. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 
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4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах. 

Завдання 4.3.2 Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні. 

4.11. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні. 

В області створено та функціонують 12 спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Функціонує обласний притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, перебувають у складних життєвих обставинах (далі – Притулок), 

який розрахований на 30 ліжко-місць та існує можливість розташування в ньому осіб з 

інвалідністю. 

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, перебувають у складних життєвих обставинах цілодобово охороняється. Середня 

тривалість перебування осіб у Притулку становить 85 днів. 

З початку 2021 року послугами Притулку скористалися 85 жінок та 147 дітей. 

У І півріччя 2021 року жінками отримано 1269 послуг, з них:  соціальні послуги 1008; 

психологічні консультації 248; юридичних консультацій 13. 

Отримано 49 послуг дітьми, з яких: психологічні консультації 31; соціальних послуг 18. 

В кризових кімнатах з початку 2021 року перебували 11 жінок та 14 дітей. 

 

У червні 2021 року Ямпільська територіальна громада за кошти місцевого бюджету 

створила спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та кризову 

кімнату при Ямпільському територіальному центрі соціального обслуговування та надання 

соціальних послуг Ямпільської міської ради. 

Окрім того, для надання допомоги постраждалим особам та їх сім’ям діють 7 мобільних 

бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, а саме: Вінницька обласна мобільна бригада на 

базі Вінницького обласного ЦСС; Мобільна бригада при відділені «Притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, перебувають у 

складних життєвих обставинах»; Вінницька міська мобільна бригада на базі Вінницького 

міського ЦСС; Мобільна бригада Студенянської ТГ, створена при Студенянській сільській 

раді; Мобільна бригада Лука-Мелешківська ТГ, створена при Лука-Мелешківській  сільській 

раді; Мобільна бригада Городківської ТГ, створена при Городківській сільській раді; Мобільна 

бригада Теплицької ТГ, створена при ЦСС Теплицької селищноі ради. 

Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі з початку 2021 року здійснено 282 виїздів та надано 1247 послуг 

304 постраждалим особам (5 – чоловікам, 282 – жінкам, 17 - дітям). До притулку доставлено 

14 жінок та 17 дітей. 

Ще одним дієвим механізмом надання допомоги є цілодобова обласна «Лінія довіри» з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за 

ознакою статі.  

З початку 2021 року на «Лінію довіри» надійшло 82 дзвінки, з них: від чоловіків -10, від 

жінок – 72. 

Окрім того, на території Козятинської громади розташований та працює Козятинський 

обласний соціальний центр матері та дитини, в положення якого внесені зміни, що надають 

можливість жінкам з дітьми, які стали жертвами домашнього насильства, тимчасово там 

проживати. 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року №398, у Вінницькій області 

17 територіальними громадами та обласною державною адміністрацією подано потребу 

Міністерству соціальної політики України в коштах державної субвенції для створення 
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Спеціалізованих служб. Пропозиції щодо потреби 8 територіальних громад та обласної 

державної адміністрації було підтримано. Майже 19 млн. грн., у ІІІ кварталі 2021 року 

отримають з державного бюджету місцеві бюджети Вінницької області на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. У серпні 2021 року кошти розподілено для створення 11 

Спеціалізованих служб, їх надходження очікується у вересні 2021 року. 

 

Завдання 4.3.4 Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння. 

4.12. Створення обласного центру допомоги у запобіганні виникненню інцидентів 

та злочинів на ґрунті упередженості. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного 

середовища  для дітей та молоді . 

Завдання 4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними 

та інклюзивними освітніми послугами. 

4.13. Поліпшення умов надання якісної та доступної освіти. 

Проєкт «Будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад № 16 

Вінницької міської ради” по вул. Миколи Зерова, 12, у м. Вінниці» реалізується з 2019 року за 

рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. За весь період освоєно 18832,8 тис.грн. Проводяться 

роботи. 

 

Проєкт «Приміщення дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок» по вул. 30 років 

Перемоги, 9 у м. Гайсині – реконструкція з застосуванням енергозберігаючих заходів» 

реалізується з 2019 року за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. За весь період освоєно 8224,8 

тис.грн. Проводяться роботи. 

 

Капітальний ремонт внутрішніх туалетів «Опорного закладу освіти «Тростянецький 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул.Шкільній ,10 в смт. Тростянець, 

Гайсинського р-ну , Вінницької обл. здійснюється за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. 

Роботи проводяться. Освоєно 38,4 тис. грн. 

 

Реалізується проєкт «Підвищення якості надання освітніх та інклюзивних послуг та 

поліпшення умов перебування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах» Шаргородською 

територіальною громадою за рахунок місцевого бюджету. Тривають роботи з будівництва 

шкільного харчоблоку. Освоєно 59,3 тис. грн. Станом на 01 липня 2021 року кошти не 

виділялися. 

 

Проєкт «Сутисківського дошкільного навчального закладу “Пролісок” по вул. Гагаріна, 

10, у смт Сутиски Тиврівського району (коригування)» буде реалізовуватися за рахунок ДФРР 

та місцевих бюджетів.  

 

Завдання 4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті 

громади. 

4.14. Молодіжні центри як ядро сталого соціально-економічного розвитку громад 

Вінницької області. 

В області функціонує три молодіжні центри, зокрема: Вінницький обласний 

молодіжний центр «Квадрат», у Війтівецькій територіальній громаді «ZHDANSPACE», у 

Вінницькій територіальній громаді креативний простір «Level 80». Окрім того,  розпочався 

процес створення молодіжного центру в Калинівській територіальній громаді. 
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ПРОГРАМА 5. Регіон безпечного середовища  

 

Програма направлена на створення безпечного середовища у регіоні і є важливою 

передумовою для збереження людського та природного потенціалу. Завданням 

програми є не тільки поліпшення соціально-економічного становища та захисту 

громадян, але й створення умов для відповідального ставлення та збереження 

природних ресурсів для майбутніх поколінь – земель, річок, лісових насаджень.  

Включає в себе 12 технічних завдань, з яких реалізовуються 6. 

Використано 78160,1 тис. грн., в т.ч. у ІІ кварталі 2021 року – 70325,0 

тис.грн. 

 

5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки. 

Завдання 5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні 

ситуації. 

5.1. Створення та модернізація системи оповіщення на території Вінницької 

області. 

Відповідно до результатів соціологічних досліджень, факторами, які формують 

позитивне ставлення населення до поліції, є ефективність оперативного реагування на 

повідомлення громадян, своєчасне прибуття, надання невідкладної допомоги та затримання 

правопорушника, що досягається налагодженою взаємодією оператора «102», диспетчера, 

оперативного чергового та нарядів поліції. 

З метою ухвалення стратегічних рішень в структурі ГУНП у Вінницькій області створено 

Ситуаційний центр, мета якого - вдосконалення якості прийняття управлінських рішень, 

обґрунтованих оцінок та прогнозів розвитку ситуацій, на основі комплексного моніторингу 

чинників впливу на процеси в забезпеченні правопорядку, превентивної діяльності та протидії 

злочинності. В Ситуаційному центрі встановлено обладнання, яке відповідає за отримання, 

відображення та розділення відеосигналу на відеостіну, яка складається з 6 телевізорів 

діагоналлю по 65 дюймів, з можливостями проведення відеоаналітики з підтримкою модуля 

програмного забезпечення «ULA», а саме відслідковування транспортних засобів по номерних 

знаках та проектування приблизного маршруту руху конкретного транспортного засобу. В 

режимі реального часу транслюється відеозображення з 702 відеокамер, що розташовані на 

території обласного центру (в громадських місцях, на вулицях, перехрестях, в місцях 

проведення масових заходів) та встановлені в рамках проекту «Безпечне місто» КП 

«Вінницька міська рада». 

З метою розширення системи відеонагляду та відеоаналітики на території Вінницької 

області 22.02.2021 відбулась робоча зустріч керівництва ГУНП та TOB «Incoresoft Україна» за 

участі представників Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради. 

Під час зустрічі презентовано можливості системи відеоаналітики «Vezha», розробником якої 

є TOB «Incoresoft Україна» та підписано меморандум про співпрацю між ГУНП і TOB 

«Incoresoft Україна» щодо впровадження в Ситуаційному центрі ГУНП новітнього 

програмного забезпечення відеоаналітики та розпізнавання об’єктів системи «Vezha» на 

основі технологій штучного інтелекту і нейронних мереж. На території області загальна 

кількість камер зовнішнього відеоспостереження становить 2672, з яких 289 відомчих (НП 

України), 1225 належать органам виконавчої влади та 1158 - приватні. В обласному центрі 

встановлено 65 відеокамер з аналітичними можливостями, з яких 50 з функцією розпізнавання 

державних номерних знаків, марки та кольору автотранспорту, а також 15 з функцією на 

виявлення скупчення людей, зображення з яких транслюються в режимі реального часу до 

приміщення ситуаційної зали УОАЗОР ГУНП. 

З метою налагодження довгострокової взаємодії ГУНП із виконавчим комітетом 

Вінницької міської ради щодо вжиття спільних заходів з розвитку та розбудови системи 

відеонагляду та відеооналітики, 15.03.2021 підписано Меморандум про співпрацю між ГУНП 
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та виконавчим комітетом Вінницької міської ради про об’єднання зусиль щодо зміцнення 

громадської безпеки і порядку, підвищення ефективності протидії злочинності у обласному 

центрі на 2021 рік. 

 

Завдання 5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова 

інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки». 

5.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова 

інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки». 

Станом на 01 липня 2021 року кошти не виділялися. 

 

Завдання 5.1.5. Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області. 

5.3. Створення безпечних умов руху на автомобільних дорогах області. 

Реалізація заходів, визначених технічним завданням, здійснюються відповідно до 

діючих будівельних норм та встановлених вимог в рамках виконання проєктів з ремонту 

автомобільних доріг місцевого значення та заходів з експлуатаційного утримання. Зокрема, 

улаштування засобів примусового зниження швидкості транспортних засобів, покращення 

вуличного освітлення доріг місцевого значення, модернізації світлофорних об’єктів; 

впровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього руху, реалізація 

комплексних рішень з підвищення безпеки дорожнього руху) та створення безперешкодного 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

За І півріччя 2021 року відновлено профіль білощебеневого покриття на площі 26,0 тис 

м2, встановлено та замінено 188 дорожніх знаків, нанесено дорожньої розмітки на 103,4 км. 

 

5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях. 

Завдання 5.2.1 Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску 

через українсько-молдовський державний кордон. 

5.4. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через 

українсько-молдовський державний кордон. 

Протягом І півріччя 2021 року вжито ряд заходів метою яких є покращання надання 

сервісних послуг з перетину українського-молдовського державного кордону через місцеві 

пункти пропуску. Таке покращення стане можливим після будівництва та облаштування 

сучасних місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон 

«Цекинівка» та «Велика Кісниця». Облаштування цих та інших місцевих пунктів пропуску 

через українсько- молдовський передбачене Обласною програмою будівництва, 

облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 

державний кордон на 2017 - 2021 роки. В 2017-2020 роках будівництво таких пунктів пропуску 

не здійснювалось через відсутність коштів. 

Разом з тим, з метою будівництва місцевих пунктів пропуску, які мають найбільше 

навантаження, зокрема «Цекинівка» та «Велика Кісниця», до обласної Ради подано пакет 

документів для внесення змін до обласної програми. Такі зміни були ініційовані Могилів-

Подільським прикордонним загоном, який звернувся з відповідним листом до голови обласної 

ради 10 лютого 2021 року. Наразі проект рішення щодо внесення змін до програми 

підтриманий профільними комісіями обласної Ради. 

Головна мета запропонованих змін - створення правових підстав для будівництва та 

облаштування в 2021 році місцевих пунктів пропуску «Цекинівка» та «Велика Кісниця» 

навантаження на які є найбільшим. 

За інформацією Могилів-Подільського прикордонного загону щоденно державний 

кордон України в пункті пропуску «Цекинівка» в обох напрямах перетинає від 100 до 150 

мешканців обох держав, а в пункті пропуску «Велика Кісниця» - від 50 до 80. Наразі послуги 

по забезпеченню пропуску громадян через кордон здійснюється в пристосованих 

приміщеннях, які не відповідають чинним вимогам як українського так і молдовського 

законодавства. Варто зазначити, що за останні роки дещо зроблено в плані облаштування цих 

пунктів пропуску, але їх стан ще далекий до відповідних вимог. 
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Згідно з запропонованими змінами на будівництво та облаштування нових сучасних 

пунктів пропуску, за умови наявності в обласному бюджеті та бюджетах територіальних 

громад відповідних коштів, планується спрямувати по 1,7 млн грн на кожен, в тому числі по 

900 тис. грн з обласного бюджету. Це дасть змогу забезпечити не тільки нормальні умови для 

несення служби прикордонними нарядами, але й створить відповідні умови для надання 

належних сервісних послуг мешканцям обох країн в перетині кордону. Обидва пункти 

пропуску відносяться до категорії річкових, тобто таких на яких перетин кордону може 

здійснюватись виключно на човнах водною артерією, якою тут є річка Дністер. 

Налагоджена та постійно підтримується ділова співпраця обласної державної 

адміністрації з Могилів-Подільським прикордонним загоном. Надається допомога у вирішенні 

питань матеріально-технічного забезпечення та інженерного облаштування кордону. 

Зазначені заходи передбачені Комплексною оборонно-правоохоронною програмою 

Вінницької області на 2021-2025 роки, співвиконавцем якої є Могилів-Подільський 

прикордонний загін. В першому півріччя 2021 року кошти на реалізацію зазначених заходів 

програми не виділялись. В поточному році на виконання заходів із забезпечення своєчасного 

реагування на ситуацію на державному кордоні планується спрямувати 2 820 тис.грн, в тому 

числі 2320 тис. грн з обласного бюджету та 500 тис. грн з бюджетів територіальних громад, 

розташованих в прикордонній зоні. 

 

5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя. 

Завдання 5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та 

агрохімікатів. 

5.5. Забезпечення знешкодження непридатних до використання безхазяйних 

пестицидів, що зберігаються на території Джуринського отрутомогильника, шляхом 

запровадження екологічнобезпечних технологій їх знешкодження. 

На реалізацію проєкту щодо обстеження місця зберігання, проведення досліджень та 

розроблення заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника з 

обласного екологічного фонду передбачено 98 тис. грн. Станом на 01 липня 2021 року не 

реалізовувалося через заключення нової угоди з виконавцем робіт у зв’язку із зміною 

замовника. 

 

Завдання 5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління 

відходами. 

5.6. Придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалення медичних та 

побутових відходів, що не підлягають переробці, на території сміттєсортувального 

комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

5.7. Розвиток регіональної системи управління ТПВ. 

Протягом І півріччя 2021 року за кошти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища та місцевого бюджету придбано 2 сміттєвози: 

- сміттєвоз із заднім завантаженням у смт Копайгород, на суму 2681,7 тис грн; 

- сміттєвоз на шасі автомобіля Белава-1500 у Тиврівську селищну територіальну 

громаду, на суму 1548,3 тис.грн. 

 

Також, в рамках технічного завдання реалізовується проєкт «Підвищення рівня 

благоустрою та житлово-комунальних послуг» Шаргородської територіальної громади 

фінансується за рахунок місцевого бюджету. Придбано 12 контейнерів для сміття. Також 

надано 16 послуг з благоустрою території громад. Освоєно 185,1 тис. грн. 

 

Завдання 5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сировини. 

5.8. Підтримка вторинного використання та переробки вторинної сировини. 



24 
 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження з 

відходами. 

5.9. Формування культури відповідального споживання та поводження з ТПВ. 

В 2021 році розпочато пілотний проєкт «Розроблення місцевого плану управління 

відходами у рамках «Південного кластеру» (далі МПУВ), який реалізується в рамках 

виконання Регіонального плану управління відходами у Вінницькій області до 2030 року та 

Національної стратегії управління відходами до 2030 року за підтримки Проєкту DESPRO 

«Підтримка децентралізації в Україні». Для реалізації пілотного проєкту в області створено 

робочу групу з розроблення місцевого плану управління відходами у рамках «Південного 

кластеру» до складу якої входять представники 11 громад (Шпиківська, Тульчинська, 

Брацлавська, Ладижинська, Городківська, Крижопільська, Піщанська, Студенянська, 

Томашпільська, Ямпільська, Вапнярська), структурних підрозділів ОДА, Агенції 

регіонального розвитку Вінницької області, експерти проєкту DESPRO. 

Відбулось 5 тематичних засідань робочої групи з розроблення МПУВ, а саме: 

 установче засідання робочої групи, презентація пілотного проєкту та плану заходів на 

перше півріччя 2021 року; 

 консультації із громадами щодо захоронення відходів (розміщення полігонів другої 

черги, розміщення регіональних полігонів). Учасники: представники органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування  11 громад Південного кластеру; 

 консультації щодо створення сміттєсортувальних ліній та пунктів підготування 

вторсировини на території кластеру. Учасники: представники органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 11 громад Південного кластеру. 

 

Реалізація проєкту «Інформаційно-комунікаційна підтримка місцевого плану управління 

відходами для Південного кластеру у Вінницькій області» за підтримки Проєкту DESPRO 

«Підтримка децентралізації в Україні». Загальна вартість проєкту 81, 5 тис. грн, з них 60 тис. 

грн – кошти донора. Мета - здійснити інформаційний супровід реалізації пілотного проєкту з 

розроблення МПУВ. 

 

5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття. 

Завдання 5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі. 

5.10. Розробка локальних схем екологічної мережі з виявленням перспективних для 

заповідання територій. 

В області налічується 430 об’єктів природно-заповідного фонду (43 загальнодержавного 

значення, з них 1 національний природний парк та 387 місцевого значення, з них 4 

регіональних ландшафтних парки), загальною площею 60177,3 га, що складає 2,27 % від площі 

області. 

Продовжується проведення заходів щодо зміни меж (розширення) території 

національного природного парку «Кармелюкове Поділля» відповідно на площу 64,7 га в 

межах Чечельницького району Вінницької області відповідно до Указу Президента України 

від 23 березня 2021 року №111/2021.  

Проводиться моніторинг щодо можливості створення національного природного парку 

"Центральне Поділля" площею 1282,2 га. 

З метою недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними 

комплексами та об’єктами проводиться робота з керівниками територіальних органів влади та 

органів місцевого самоврядування щодо резервування особливо цінних природних комплексів 

для подальшого створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Із 

зазначеного питання проведено 5 онлайн-лекцій.   
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В ІІ кварталі 2021 року затверджено документацію та закінчено створення об’єкту 

природно-заповідного фонду місцевого значення – геологічної пам’ятки природи 

«Липовецька астроблема» площею 20,3 га. 

Визначено об’єкти природно-заповідного фонду, на загальній площі 179 га, що 

підлягають інвентаризації за кошти державного бюджету.  

Розглянуто та погоджено 19 переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. 

Прийнято участь в 9 обстеженнях зелених насаджень у межах природно-заповідного 

фонду. 

Виявлені дві території, що можливі до заповідання. 

Погоджено 2 ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та затверджено 12 

лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

Погоджено 4 відстрочення на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або 

інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. 

Погоджено 15 матеріалів щодо додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок 

головного користування. Забезпечено дотримання вимог законодавства при проведенні рубок. 

Прийнято участь у 4 засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. 

За перше півріччя  2021 року розглянуто 27 матеріалів щодо погодження наказів про 

строки полювання на території мисливських угідь. Враховано використання природно-

заповідних територій в межах мисливського господарства та раціональне використання 

мисливської фауни. 

 

5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів. 

Завдання 5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. 

5.11. Розчистка р. Південний Буг по місту-курорту Хмільник. 

Станом на 01 липня 2021 року технічне завдання не реалізовувалося в зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Завдання 5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення. 

5.12. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення. 

Реконструкцію дюкерного переходу напірного каналізаційного колектору через 

р.Південний Буг від КНС-1-А до ОКС розпочато у 2020 році. Роботи проводяться за кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. 

Освоєно 203,5 тис.грн. 

 

Реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=700 мм від КНС 1-А 

(Староміський район) до ОСК по вул. Скалецького в м. Вінниці проводиться за кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. 

Освоєно 780,0 тис.грн. 

 

Реконструкція напірного каналізаційного колектору Д=700мм від КНС 1-А 

(Староміський район) до ОСК, (від ПК2+74 до ПК3+80,5) по вул.Р.Скалецького в м.Вінниці 

виконується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 

місцевого бюджету. Освоєно 540,0 тис.грн. 

 

Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету 

"Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці виконується за кошти обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. Освоєно 

521,8  тис.грн. 
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Будівництво системи каналізації смт Стрижавка (протяжність 1 км по вул. Липовецькій, 

м. Вінииця) виконується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища та місцевого бюджету. Освоєно 80,6 тис.грн. 

Будівництво гідротехнічних споруд від підтоплення земель центральної смт. Тростянець 

виконується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 

місцевого бюджету. Освоєно 119,1 тис.грн. 

Директор Департаменту  

міжнародного співробітництва 

та регіонального розвитку  

облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО 


