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Аналітична записка 

 про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках  

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області  

на період до 2020 року за підсумками 9 місяців 2019 року 

 

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання №893 затверджено 

Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року 

(нова редакція) (далі – Стратегія). 

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання №52 затверджено І 

етап виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на 2016-2017 роки. 

20 грудня 2017 року рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №575 затверджено ІІ 

етап виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – План). 

 

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне 

зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом’якшенням 

можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням 

регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.  

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає 

комбінацію заходів щодо розвитку на три роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів 

і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і 

опрацьовані у 142 проектах, що згруповані у чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах. 

Станом на 01.10.2019 року реалізовувались 84 проекти (59,2% від загальної кількості), 

з яких реалізовано 30 проектів. Використано 1146,3 млн.грн., 11,6 млн. дол. США та 2,6 млн. 

Євро. Фінансування проектів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації 

інших проектів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування. 

У ІІІ кварталі 2019 року продовжують реалізацію 54 проектів (завершено - 4 проекти 

та розпочато - 2 проекти). Використано 54,1 млн.грн., 1267,8 тис. дол. США. 

 

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області  

Пріоритет включає в себе 7 проектів, з яких реалізовано – 1 проект,  реалізовуються 2 

проекти. 

 

Безпека життєдіяльності населення області 

Повністю завершено проект «Капітальний ремонт захисної дамби урочища 

«Панасове» протяжністю 4 км. с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області» 

реалізація здійснювалась за рахунок обласного бюджету в сумі 1,2 млн. грн. 

 

Проект «Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний 

інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних 

послуг сільському населенню» Бабчинецької ОТГ фінансується за рахунок ДФРР та місцевого 

бюджету - освоєно 3923,1 тис. грн. Проводяться будівельні роботи. 

 

В звітному періоді проекти не реалізувалися в зв’язку з відсутністю фінансування:  

- «Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення» 

- «Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об´єднаній 

територіальній громаді по вул. Ліпіна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької 

області». 

- в процесі реалізації проект «Створення центру безпеки в Студенянській об’єднаній 

територіальній громаді» за рахунок місцевого бюджету освоєно 45,0 тис. грн., які було 

направлено на виготовлення ПКД. 
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Здійснення, визначених чинним законодавством, повноважень в галузі оборонної 

роботи 

Проект «Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через 

українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки» за 9 місяців 2019 року не реалізувався в 

зв’язку з відсутністю фінансування. 

 

Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких 

верствах суспільства 

У звітному періоді на реалізацію проекту «Смуга перешкод військово-спортивного 

комплексу у м.Ладижин» коштів не виділялося. 

 

Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

Пріоритет включає в себе 16 проектів, з яких реалізовано 1 проект, 6 проектів 

реалізовуються. 

 

Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя 

жителів села 

До даного напрямку включено 6 проектів, з яких реалізується 1 проект, а саме: 

«Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих 

господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери 

Томашпільського району» - реалізується за рахунок різних джерел фінансування: кошти 

Європейського Союзу, ДФРР, обласного, районного бюджетів. З початку реалізації проекту 

облаштовано 100 га пасовищ, придбано молоковоз, створено юридичну консультацію, 

організовано поїздку для ознайомлення з роботою подібних кооперативів у Львівській області, 

проведено семінари, тренінги, навчання, напрацьовано всю нормативну документацію для 

створення і роботи кооперативу тощо. 

На даний час створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому 

передано реконструйоване приміщення та технологічне обладнання - освоєно більше 22,8 млн. 

грн. 

 

Проекти, що були подані на конкурс проектів регіонального розвитку за кошти 

державного бюджету, які отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не 

включені: 

- «Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій 

області» сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для отримання 

специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення господарської діяльності, 

важливості диверсифікації економіки, а також запровадження фінансового механізму 

стимулювання диверсифікованого виробництва; 

- «Формування агрологістичних можливостей сільських об’єднаних громад Вінницької 

області» передбачає підвищення рівня обізнаності представників об’єднаних громад, які 

працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію сільськогосподарського 

виробництва, раціоналізацію структури сільськогосподарського виробництва для підвищення 

його доданої вартості. 

 

У звітному періоді кошти не виділялися на реалізацію проектів: 

- «Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими 

філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств» передбачає 

створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) для виконання 

координаційної функції з придбання засобів виробництва, проведення технічних консультацій 

та збуту сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та 

фермерськими господарствами; 



3 
 

- «Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення 

більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої 

вартості» передбачає придбання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами 

сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого надання в оренду особистим 

селянським та фермерським господарствам, а також надання консультацій та допомоги для 

придбання спеціалізованого обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної 

сільськогосподарської продукції; 

- «Створення Аграрного кластера у Вінницькій області» передбачає удосконалення 

організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, переробних 

компаній, науково-дослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування. 

 

Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика 

До даного напрямку включено 3 проекти,  які реалізуються: 

- проект «Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому 

районах». В Чечельницькому районі ТОВ «Паралісент» заплановано будівництво 2-х 

сонячних електростанцій потужністю 8 МВт кожна. Орієнтовна вартість проекту - 100 млн. 

євро. На даний час для реалізації проекту виділено земельні ділянки загальною площею 103,8 

га та здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. В Піщанському районі для 

реалізації проекту здійснюється підготовка земельної ділянки площею 23 га в с. Ставки. 

 

- проект «Будівництво біогазового комплексу у с. Василівка Агропромхолдингом ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» передбачає будівництво біогазової станції потужністю 20 МВт 

для утилізації відходів виробництва ВП «Вінницька птахофабрика» - виробництво електро- та 

теплової енергії за рахунок спалювання біогазу, а також виробництво органічних добрив. 

Орієнтовна вартість проекту - 25 млн. Євро. У червні 2019 р. введено в експлуатацію І чергу 

біогазової станції  потужністю 12 мВт. 

 

В рамках проекту «Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та 

пілотних енергоефективних проектів» виконано наукове дослідження «Карта  потенціалу  

біомаси у Вінницькій області». Теоретична частина дослідження містить відомості про 

паливно-енергетичний баланс області за 2017  рік,  технічний  потенціал  біомаси  Вінниччини,  

можливі  ланцюги використання даної сировини в енергетичних  цілях.  

Науково-технічний центр «Біомаса» за рахунок обласного бюджету розробив  ГІС  

карту, на якій  відображені  як  загальні  дані  про технічний  потенціал  біомаси у розрізі 

районів області,  так і  геодані про місцерозташування  котельного обладнання бюджетних та 

комунальних установ, лісгоспів, сільськогосподарських  підприємств,  пелетних  ліній,  

вільних земельних ділянок, які можливо використовувати для вирощування енергетичних  

культур,  старих  садів,  які  підлягають  викорчовуванню,  а  також  садів,  на яких  щорічно  

проводиться обрізка та утворюється значна кількість  деревної  біомаси. Дане дослідження дає 

можливість  в подальшому обгрунтовувати реалізацію енергоефективних заходів, в тому 

числі, проектів з заміщення традиційних видів палива, мінімізувати негативний вплив на 

екологічну ситуацію в області та залучати  інвестиції  в створення біоенергетичних  

кооперативів. 

 

Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та 

міжнародної донорської допомоги 

До даного напрямку включено 3 проекти, з яких реалізовано 1 проект, реалізуються 2 

проекти. 

 

Реалізовано проект «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів 

та мігматитів» на базі Оратівського дочірнього підприємства приватного виробничого 

комерційного підприємства (ДП ПВКП) ″Укрпостач″ в с.Якимівка Оратівського району, яке з 

січня 2014 року не здійснювало господарської діяльності. 21 листопада 2018 року введено в 
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експлуатацію потужності з виробництва щебеневої продукції підприємства. Загальний об’єм 

інвестицій становить 9 млн. грн. Працевлаштовано 30 осіб. 

 

В рамках реалізації проекту «Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у 

Вінницькій області» у м. Вінниця проведено: 

- 7 вересня 2018 року VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в 

центрі України», який об’єднав майже 500 учасників з різних країн світу. 

- 13 вересня 2019 у м. Вінниця проведено VII Міжнародного інвестиційного форуму 

"Вінниччина - бізнес в центрі України". 

Мета проведення форуму – активізація економічної співпраці, презентація 

інвестиційного, економічного, агропромислового та туристичного потенціалу області, а також 

встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного 

співробітництва.  

В рамках заходу були презентовані виклики та головні цілі розвитку області, 

маркетингова стратегія м. Вінниці, результати успішної реалізації інвестиційних проектів в 

регіоні. 

 

В рамках проекту «Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення 

іноземних інвестицій» для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення 

іноземних інвестицій в область було проведено роботу щодо модернізації структури та 

покращення дизайну веб-сайту «Інвестиційного порталу Вінниччини». Постійно 

проводиться робота з оновлення інформації на веб-сайті, що в свою чергу надає можливість 

потенційним інвесторам розглядати Вінниччину як регіон із сприятливим інвестиційним 

середовищем.  
На сайті розміщено земельні ділянки для реалізації інвестиційних проектів. Так, за 9 

місяців 2019 року орендовано 6 земельних ділянок. 

 

Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу 

До даного напрямку включено 4 проекти. 

 

Вінницька обласна громадська організація «СТІНА» планує реалізувати 2 проекти в 

рамках виконання плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (протягом звітного періоду кошти 

на реалізацію проектів не виділялися): 

- «Створення регуляторного хабу», основним завданням якого є зменшення існуючих 

регуляторних бар’єрів та запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси 

малого бізнесу. 

Виконавчі органи Вінницької міської ради співпрацюють з «Офісом ефективного 

регулювання» (ВRDO). Розпорядженням  міського голови від 13.06.2018 року № 87-р 

затверджено положення про  роботу  Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища 

та її склад. З метою забезпечення належного фахового рівня учасників процесу перегляду 

регуляторного середовища, було проведено навчання з питань основних засад державної 

регуляторної політики, а також принципам та інструментам проведення перегляду і 

удосконалення місцевого регуляторного середовища. Учасники 4-ох тренінгів детально 

розглянули етапи перегляду регуляторного середовища, а саме: - перший рівень перегляду: 

скринінг регуляторного середовища; - другий рівень перегляду: антикорупційна експертиза та 

експертиза на відповідність антимонопольному законодавству. У ході виконання Плану 

перегляду виконавчими органами міської ради було сформовано перелік нормативно-

правових актів, які мають ознаки регуляторних, опрацьовано 27 нормативно-правових актів та 

2 проекти регуляторних актів, рекомендовано до скасування 17 застарілих регулювань з яких 

15 уже скасовано. 
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- «Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області 

шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена» метою є створення умов 

цивілізованого просування інтересів МСП через створення офісів установи бізнес-омбудсмена 

в територіальних громадах область. В області діє установа бізнес-омбудсмена. Обрано 11 

представників бізнес-омбудсмена в області. Проведено навчання підприємців, щодо співпраці 

із установою бізнес-омбудсмена. З початку роботи  установи  бізнес-омбудсмена  підприємцям 

було надано 159 консультацій, з них: 29- індивідуальних, 41 – за запитом на електронну пошту, 

89- за телефоном та електронними засобами зв’язку. 

 

Проект «Рух підприємців Я для моєї громади» передбачає популяризацію 

підприємницької діяльності та робочих професій, що надзвичайно актуально в умовах нестачі 

кваліфікованих кадрів.  

В рамках проекту відбулась зустріч голови облдержадміністрації з підприємцями-

власниками та керівниками аптечного бізнесу, щоб обговорити питання проблематики ринку 

роздрібної торгівлі ліками та шляхи їх вирішення. Під час зустрічі сторони обговорили 

питання монополізму великих аптечних мереж, завищення ними цін на лікарські засоби та 

проблематику якості ліків.  

 

Проект «Створення регіонального центру підтримки підприємництва» у звітному 

періоді не реалізувався. 

  

Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Пріоритет включає в себе 10 проектів, з яких  реалізовано 3 проекти, 5 проектів 

продовжують реалізацію (за звітний період розпочато – 1 проекти), решта проектів не 

фінансувалися. 

 

Реалізовано наступні проекти: 

- в зв’язку з економічною недоцільністю та відсутністю необхідної кількості переробної 

сировини проект з будівництва сортувального цеху твердих побутових відходів на території 

Теплицької селищної ради був реалізований в іншому форматі, а саме: згідно розробленого 

проекту придбано прес для пакетування твердих побутових відходів (пет-пляшка) та 

обладнання для складування пакетованих твердих побутових відходів (ангар з 

металоконструкцій). Використано 340,3 тис. грн., в т.ч. 300 тис. грн. з обласного фонду 

охорони навколишнього середовища. 

- «Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській 

об´єднаній територіальній громаді», який фінансувався за рахунок обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища та місцевого бюджету в сумі 194,7 тис. грн. 

Облаштовано 4 контейнерні майданчики, встановлено 12 контейнерів. 

- «Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях 

та об’єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва». В процесі реалізації 

проекту проведені відновлювальні роботи у 17 парках, що є об'єктами природно-заповідного 

фонду. Використано 5,20 млн.грн. (з них 5,14 млн.грн. – кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища). 

 

Продовжується реалізація проекту «Реконструкція берегозакріплювальних споруд з 

очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-

Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької 

області». У 2018 році розчищено русло та облаштовано захисні вали та освоєно 4,02 млн.грн. 

(кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). За 9 місяців 2019 

року проведено коригування проектної документації та заплановане проведення робіт на суму 

2,2 млн.грн. Станом на 01.10.2019 року освоєно 2085,76 тис.грн. Роботи виконуються. 
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В рамках проекту «Організація збору твердих побутових відходів на території 

Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення» за рахунок коштів 

обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища 

заплановано придбати сміттєвоз. На даний час проводиться аукціон. 

 

В рамках проекту «За чисте довкілля» Мельниківської ОТГ за рахунок коштів 

обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища 

заплановано придбати контейнера. На даний час проводиться аукціон. 

 

Фінансування на виконання проектів не виділялось, а саме: 

- «Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т 

на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського району». 

Серебрійською сільською радою прийнято рішення про виділення та передачу в постійне 

користування земельної ділянки площею 13 га для Могилів-Подільської міської ради під 

будівництво станції сортування ТПВ. За кошти міської ради замовлено та виготовлено 

робочий проект, який в даний час потребує проходження процедури оцінки впливу на 

довкілля.  
- «Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в 

смт. Оратів Вінницької області» не впроваджено. На заміну даного проекту Оратівською 

ОТГ в 2017 році збудовано 2 контейнерних майданчики для роздільного збирання сміття, у 

2018 році планувалося побудувати ще 5 майданчиків. Для переробки твердих побутових 

відходів Оратівською ОТГ складено Меморандум з Іллінецькою ОТГ для переробки відходів, 

які будуть транспортуватись з Оратівського району.  

- «Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттєсортувальної 

станції» м. Жмеринка. Визначено місця для розміщення контейнерів для роздільного збору 

сміття в межах міста. 

- «Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів». Даний проект 

включений до переліку заходів Регіональної програми охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 рр. 

 

Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ 

ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ 

І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.  

Пріоритет включає в себе 109 проектів, з яких реалізовано – 24 проект, 42 проекти 

реалізовуються (за звітний період: завершено - 3 проекти та розпочато - 1 проект). 

 

Підвищення рівня якості освіти  
До даного напрямку включено 16 проектів, з яких реалізовано – 4 проекти, 

продовжується  реалізація - 5 проектів. 

Завершено проекти, які реалізувалися за рахунок державного та обласного бюджетів: 

- ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Суворова, 1, с. Зведенівка Шаргородського району - 

добудова незавершеної будівлі - 3063,2 тис. грн. 

- завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі Михайлівської 

загальноосвітньої школа I-III ступеня, Гайсинський район – 18957 тис. грн.  

- реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка 

Вінницького району – 48276 тис. грн. 

 

За рахунок державного бюджету реалізовано проект «Відкриття професійно-

практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник 

ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей». З 

державного бюджету виділено 2,3 млн. грн. субвенції ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» 

для створення навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників із 

професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах». 
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Дані кошти були використані на закупівлю зварювального обладнання, обладнання для 

обробки металу, зварювальних тренажерів та додаткового устаткування, згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України. Крім того, на проведення ремонтних 

робіт - створення виробничої майстерні центру, капітального ремонту кабінету 

спецдисциплін, заміну віконних та дверних блоків, заміну електромережі, було залучено 337,7 

тис. грн. коштів бюджету розвитку. На придбання меблів, стендів, вогнетривких штор, 

спецодягу, капітального ремонту туалету майстерні, системи опалення та вентиляції, 

виготовлення віконних решіток, залучено 254 ,9 тис. грн. коштів спеціального фонду. 

 

Проект «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Клембівка, 

Ямпільського району, Вінницької області» фінансується за рахунок районного бюджету. 
Освоєно 1820,3 тис. грн. Проведено демонтажні роботи та встановлено нову мережу опалення 

в середині приміщення закладу, також здійснені роботи по утепленню фасаду будівлі, 

облаштування козирків, відливів та стоків. Замінено вікна на енергозберігаючі. Роботи на 

об’єкті тривають. 

 

Проект «Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. 

Шпиків Тульчинського району» реалізується за рахунок субвенції та місцевого бюджету. 

Освоєно 5853,9 тис. грн. Виконані будівельні роботи харчоблока, пральні, утеплення підлоги. 

Продовжуються роботи. 

 

Проект «Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи 

у с. Сокіл Чернівецького району фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. 

Освоєно 5390,2 тис. грн. Готовність 98%. 

 

Проект «Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 

по вул. Героїв України (бувш. вул. К. Маркса), 90 в смт Крижопіль» реалізується за рахунок 

місцевого бюджету. Освоєно 1159,3 тис. грн. Готовність 45%. У звітному періоді кошти не 

виділялися 

 

Проект «Будівництво школи, с.Гопчиця Погребищенського району». Проект 

фінансується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 915,8 тис. грн. Здійснюється 

корегування ПКД. У звітному періоді кошти не виділялися. 

 

В звітному періоді проекти не реалізовувалися, в зв’язку з відсутністю фінансування: 

- реконструкція Червонянської загально освітньої школи І-ІІ ст. в дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко»; 

- створення центру безпеки в Студенянській об’єднаній територіальній громаді; 

- реконструкція частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під дитячий садочок ДНЗ по 

вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району; 

- реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеня по вул. Леніна, 

124, с. Вербка Чечельницького району; 

- нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць 

по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району; 

- реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. 

Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району; 

- реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по 

вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутиски Тиврівського району. 

 

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області 

До даного напрямку включено 32 проекти, з яких реалізовано – 4 проекти, 18  

проектів реалізовуються (за звітний період завершено - 1 проект та розпочато - 1 проект). 
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Реалізовано проект «Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі 

Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)» за рахунок ДФРР та 

обласного бюджету. Використано 22599,43 тис. грн. 

 

Проект «Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу 

Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням центральної 

нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова,369 в 

м.Липовець» реалізовано за рахунок обласного бюджету та власних коштів. Освоєно 1896,4 

тис. грн.  

 

Проект «Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної 

лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46. Проводиться процедура конкурсних 

закупівель» реалізувався за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво, очікується 

декларація готовності. 

 

Проект «Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46» реалізувався за рахунок 

обласного бюджету. Проведено реконструкцію системи водопостачання та замінено труби. 

Освоєно 4180 тис. грн. 

 

Проект «Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт. Теплику» реалізується за 

рахунок державного, обласного та районного бюджетів. Освоєно 20000 тис.грн. Завершено  

будівні роботи. Планується придбання та встановлення ліфту, облаштування підвального 

приміщення. 

 

Проект «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по 

вул. Київська, 68 в м. Вінниця» реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, ДФРР 

та міського бюджету. Освоєно 108,6 млн. грн. Готовність 54%. Реалізація проекту 

продовжується. 

 

Проект «Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного 

корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова» реалізується за рахунок 

субвенції з державного бюджету та обласного бюджету. Закуплено обладнання на суму 97,5 

млн. грн.  

 

Реалізація проекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, 

направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» 

розпочалась з 2015 року. Фінансування здійснюється за кошти обласного, місцевого бюджету 

та позики МБРР. З початку реалізації проекту використано грантових коштів на суму 7,7 млн. 

дол. США та місцевих коштів – 3,9 млн. дол. США. 

В рамках проекту триває будівництво 3-4 поверху будівлі кардіохірургічного центру 

(Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології в м. Вінниця)  

Зросла кількість інтервенційних втручань: всього виконано 1622 втручань; планових 

коронарографій 494; ургентних операцій стентувань коронарних судин 339. 

У новій операційній, створеній та оснащеній медичним обладнанням за кошти 

регіонального субпроекту, протягом поточного року здійснено 134 оперативних втручання, з 

них 36 на відкритому серцю. 

В діючий Кардіоцентр поставлено 24 од. медобладнання, 3195 шт. та 3 комплекти 

витратних матеріалів, а також 384 900 мл лікарських засобів (томоскан та візипак). 

У 74 заклади охорони здоров’я вторинного та первинного рівнів меддопомоги та 

дистанційно-діагностичного центру -  центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф 
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поставлено 656 од. медобладнання та 75 000 шт. витратних матеріалів для досліджень 

капілярної крові окремих вікових груп населення. 

 

Проект «Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення 

гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова 

в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46» реалізується за рахунок обласного бюджету. Виконано 

зовнішнє опорядження: перештукатурено фасад, зроблені відкоси, перекрито дах, зроблені 

решітки на вікнах, водостічна система, замовлено навіси на три входи, підшито піддашки, 

утеплено дах, змонтовано центральний навіс (демонтовано старий навіс), демонтовано 

облицювання фундаменту. 

 

Проект «Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на 

території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмільник – 

реконструкція» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4780,9 тис. грн. У 

звітному періоді кошти не виділялися. 

 

В рамках проект «Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46 за рахунок місцевого 

бюджету (корпус 7)» реалізується проект «Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім М.І. 

Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та 

відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46» за кошти обласного 

бюджету. Ведеться демонтаж перегородок підвальних приміщень (90%) та І-го поверху (80%, 

пробивка дверних отворів і в стінах і перегородках, монтаж КНС (80%), влаштовано цегляні 

перегородки підвалу (100%) та І поверху (95%), підготовка під штукатурку стін та перегородок 

(70%), внутрішні електромонтажні роботи (80%), підготовка під підлоги підвалу (40%) та І 

поверху (50%), приямки для вентиляції приміщень (80%). Освоєно 1860,8 тис.грн. 

 

Проект «Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного 

онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці» реалізується за рахунок 

обласного бюджету. Освоєно 343,48 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися. 

 

Проект «Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази 

спеціального медичного призначення в с. Рахни Лісові Шаргородського району» реалізується 

за рахунок обласного бюджету. Освоєно 69,3 тис. грн. Проект на експертизі. 

 

Проект «Реконструкція 1-го поверху дитячого  відділення Вінницького обласного 

спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» с. Бохоники, 

Вінницького району, Вінницької обл.» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 

3696,79 тис. грн. Завершують будівельні роботи. 

 

Проект «Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним 

покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового  апарату 

для дітей з особливими потребами» реалізується за рахунок обласних та місцевих бюджетів 

та освоєно 420 тис.грн. У звітному періоді кошти не виділялися 

 

Проект «Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної 

допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним 

автотранспортом)» реалізується за рахунок ДФРР та обласного бюджетів. У 2018 році 

закуплено 3 спеціальні санітарні автомобілі на загальну вартість 9000 тис. грн. За 9 місяців 

2019 р. проходить тендер на закупівлю автомобілів. 
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Проект «Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для 

дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська,1 с. Северинівка  Жмеринського району» 

реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 724,7 тис. грн. У звітному періоді кошти 

не виділялися 

 

Проект «Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної 

нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку 

дитини» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 3654,03 тис. грн. Роботи 

завершуються. 

 

Проект «Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й 

безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня 

відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка» реалізується за рахунок 

обласного бюджету. Освоєно 4120,26 тис. грн. Завершуються будівельні роботи. 

 

Проект «Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 

в м. Вінниця» реалізується за рахунок обласного бюджету. Здійснено реконструкцію 

тепломережі та замінено радіатори. Ремонтні роботи завершуються. Освоєно 3445,3 тис. грн. 

 

Було змінено назву проекта «Реконструкція І поверху 6-и поверхової будівлі зі 

створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної 

лікарні» на «Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої 

клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке 

шосе, 108 в м. Вінниця». Реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5814,98 тис. 

грн. Виконано внутрішнє опорядження, внутрішні інженерні мережі (опалення, 

водопостачання), влаштувано підлоги, виконано благоустрій території, збудована прибудова 

та покрівля прибудови, змонтовано металопластикові перегородоки, встановленно вікна, 

утепленно фасад, змонтовано вхідні пластикові протипожежні двері. 

 

Проект «Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної 

амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-

інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби» реалізується за рахунок обласного 

бюджету. Закуплено автомобілі та обладнання, створено мобільну амбулаторію для надання 

медичної допомоги. Освоєно 1500 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися. 

 

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні 

проекти: 

- Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного 

центру первинної медико-санітарної допомоги. 

- Реконструкція ФАПу в с. Лелітка 

- Реставрація фасадів пам’ятки архітектури національного значення - «Садиба у 

П’ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару 

Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за 

адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32. 

- Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального 

корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування. 

- Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні 

відновного лікування. 

- Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні 

ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46. 

- Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 
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- Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з 

переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу «Вінницький обласний 

центр профілактики та боротьби зі СНІДом» 

- Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 

2018-2020 роки 

- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й 

безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня 

відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка. 

 

Створення належних умов для розвитку культурної сфери 

До даного напрямку включено 11 проектів, з яких реалізовано 1 проект, 4 проекти 

реалізуються. 

 

Проект «Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах 

фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)» реалізовувався за рахунок 

обласного бюджету. Завершено будівництво, очікується декларація готовності. Освоєно 

1815,1 тис.грн. 

 

Проект «Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району» 

реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 1188 тис. грн. Демонтована 

стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі. У звітному 

періоді кошти не виділялися. 

 

Проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності. 64 в смт. 

Шпиків Тульчинського району» фінансується за рахунок місцевого бюджету. Проведено 

реконструкцію покрівлі даху та стелі. Освоєно 1344,1 тис. грн. 

 

Проект «Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр 

ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця - реставрація з реконструкцією» 

фінансується за рахунок обласного бюджету. Проведено заміну електрощитової в приміщенні 

театру, влаштовано паркетні підлоги та проведені внутрішні опоряджувальні роботи. Освоєно 

1299,9 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися. 

 

Проект «Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Башта та мур» 

(охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні 

консерваційні роботи» фінансується за рахунок обласного бюджету. Виконано роботи з 

укріплення фундаментів, підсилення фундаментів стайні та влаштування покрівлі. Освоєно 

3817 тис. грн. У звітному періоді кошти не виділялися. 

 

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні 

проекти: 

- Сучасна публічна бібліотека – центр дозвілля та розвитку особистості. 

- Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею. 

- Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування 

додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими 

потребами. 

- Оцифровування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУІІІ-ХХ ст.) 

- Монтаж системи пожежогасіння у фондосховищах головного приміщення 

бібліотеки. 

- Краєзнавчий туризм. 

 

Підвищення розвитку фізичної культури 
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До даного напрямку включено 7 проектів, з яких реалізовано – 3 проекти, 

продовжують реалізацію 1 проект (у звітному періоді реалізовано 1 проект). 

 

Завершено реалізацію проектів: 

-«Встановлення дитячого майданчика в центральному парку селища Шпиків» який 

реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 54,35 тис. грн. 

-«Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського району», який 

реалізувався за рахунок коштів інвестора в сумі 42,3 тис. грн.  

-«Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, 

м.Жмеринка» реалізувався за рахунок державного та місцевого бюджетів в сумі 27,2 млн. грн. 

Басейн обладнаний сучасними системами фільтрації води, освітлення, обігріву, а також 

змонтована тепла підлога. Присутні вишки для стрибків у воду. Загальна довжина басейну 25 

м, 14 м у ширину та понад 4 м в глибину. 

 

Проект «Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням 

спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району» 

фінансується за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Освоєно 2566,8 тис. грн. 

 

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні 

проекти: 

- Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського 

району Вінницької області. Призупинено та заморожено по причині порушень під час 

проведення проектних та будівельних робіт. 

- Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для 

Шпиківської об´єднаної  територіальної громади). 

- Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської 

громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпіна, 5 в смт. 

Шпикові Тульчинського району. 

 

Забезпечення надання якісних соціальних послуг 

До даного напрямку включено 7 проектів, з яких реалізовано - 2 проекти , 3 проекти 

реалізуються. 

 

Проект «Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу 

Стрижавського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижавка» 

реалізувався за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершені роботи з утеплення фасадів 

та внутрішнє опорядження. Завершено будівництво та введено в експлуатацію. Освоєно 

4908,68 тис. грн.  

 

Проект «Реконструкція I поверху приміщень Вінницького обласного центру 

реінтеграції бездомних громадян по вул. Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця» реалізовано за 

рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершено будівництво. Освоєно 4361,0 тис. грн. 

 

Проект «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького 

будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці» 

реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 2901,7 тис.грн. Виконано внутрішні 

інженерні мережі: водопостачання, опалення (влаштовані теплі підлоги), електричні мережі, 

поштукатурено стіну, залито чорнові стяжки. 

 

Проект «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та 

людей з інвалідністю у сільській місцевості» реалізується за рахунок обласного бюджету. 

Освоєно 369,5 тис грн. Проведено 32 заходи. 
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За 2018 рік облдержадміністрацією для людей похилого віку, в тому числі тих, хто 

проживає у сільській місцевості, організовано та проведено тематичну поїздку до Історико-

культурного заповідника «Буша» та екскурсію до Національного музею народної архітектури 

та побуту, м.Київ. 

У червні 2018 року організовано та проведено перший дводенний Обласний форум для 

людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 осіб з усієї області. В рамках форуму 

проведено Спортивну естафету для людей пенсійного віку, в якій взяло участь 100 осіб. 

У 2018 році у закладах соціальної сфери облдержадміністрацією впроваджено 

програму активного дозвілля для резидентів 10 закладів соціальної сфери, проведено 4 арт-

терапевтичних заходи «Увага крізь творчість», 3 заняття з працетерапії, в яких взяли участь 

1120 осіб похилого віку. 

У лютому 2019 року організовано та проведено круглий стіл з ініціативною групою 

людей старшого віку «Активне довголіття як вимога часу». 

У березні 2019 році організовано та проведено воркшоп «Організація роботи з людьми 

з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. 

У квітні 2019 року проведено тематичну зустріч людей старшого віку з молоддю 

«Єднання поколінь». Також, проведено заходи для осіб пенсійного та передпенсійного віку 

«Активне довголіття» у Тиврівському будинку-інтернаті геріатричного профілю та у 

відділенні стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тиврівського району.  

У червні спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» 

проведено інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь 30 осіб - мешканці 

Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, які 

проживають у Вінницькому та Калинівському районах. Також, для резидентів цього  

пансіонату, Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального обслуговування 

Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської об’єднаної територіальної громади 

організовано та проведено тематичну поїздку до Націона́льного дендрологічного парку 

«Софіївка».  

У травні проведено дводенний Обласний форум для людей старшого віку «55+», в 

якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області. 

Протягом 9 місяців 2019 року  продовжено реалізацію інноваційного престиж-проекту 

«Від пасивності до пасіонарності» у Могилів-Подільському, Ямпільському, Літинському, 

Погребищенському, Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ, в рамках якого 

проведено «круглі» столи з людьми старшого віку у Томашпільському, Літинському та 

Погребищенському районах. У липні проведено «Ярмарок активностей» у Погребищенському 

районі. У серпні спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» для 

резидентів Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень та Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого 

віку, Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю, мешканців Жмеринського та 

Літинського районів проведено заходи з активного дозвілля для осіб похилого віку та осіб з 

інвалідністю у Подільському зоопарку. У вересні 2019 році для осіб старшого віку, які 

проживають у Калинівському, Вінницькому, Літинському, Піщанському, Чечельницькому, 

Барському та Шаргородському районах організовано тематичну екскурсію до Свято-

Троїцького Браїлівського жіночого монастиря. 

Також, проведено арт-терапевтичні майстерні для осіб з інвалідністю внаслідок 

ментальних порушень у Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень та у психоневрологічному відділенні Обласного 

пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія). 

 

Проект «Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства» реалізується за 

кошти Фонду народонаселення ООН та обласного бюджету (частково). Освоєно 86 тис грн. 
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Проведено  поточні роботи по ремонту другого поверху приміщення. У Центрі 52 осіби 

отримали послуги. 

 

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні 

проекти: 

- Реконструкція житлового корпусу №2 Ладижинського дитячого будинку-інтернату 

по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району. 

- Реконструкція житлового корпусу №3 Ладижинського дитячого будинку-інтернату 

по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району. 

 

 

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та 

надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення 

До даного напрямку включено 28 проектів, з яких реалізовано – 9 проектів, 7 проектів 

реалізовуються (у звітному періоди реалізовано 2 проект). 

 

Дорожня галузь включає 7 проектів, із них реалізовано 2 проекти, 1 проект 

реалізується. 

Завершено наступні проекти: 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в м. Іллінці 

Іллінецького району», фінансування здійснювалося за рахунок державного, обласного та 

місцевих бюджетів. В рамках проекту здійснено роботи на двох ділянках: від перехрестя з вул. 

Слов’янська до буд. №70 та від буд №70 до буд. №26. Загальна площа виконаних робіт 

становить 5764 м2. Використано 2967,0 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька (від 

перехрестя з вул. Незалежності до перехрестя з вул. Світла) в м. Іллінці, Іллінецького району» 

проведено за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє 

покриття площею 3540 м2 на суму 1491,8 тис. грн.  

 

Проект «Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського 

району» реалізується за рахунок місцевого бюджету та інвесторів (дольова участь 

співучасників проекту: СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос"). Освоєно 1127,4 тис. 

грн. Освоєно – 90,1%.  

 

В звітному періоді проект «Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської 

селищної об’єднаної територіальної громади» не реалізувався, в зв’язку з відсутністю 

фінансування. 

 

В 2020 році планується розпочати 3 проекти: 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка 

Іллінецької міської ОТГ 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красненьке 

Іллінецької міської ОТГ 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з’єднує села Красненьке – 

Л.Гора Іллінецької міської ОТГ. 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство включає в себе 6 проектів., із них 

реалізовано 3 проекти, реалізується 1 проект. 

 

Завершено наступні проекти: 

- «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінці (по вулицях Морозівська – 

2 км, Залізнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 

км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району». Фінансування робіт здійснювалось 
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за рахунок державного та місцевого бюджетів. Виконано 1268 п.м. водогону на суму 839,3 тис. 

грн. 

- «Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, 

Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, 

Козятинського району)» реалізувався за рахунок коштів сільського бюджету, територіальної 

громади, СФГ, приватних підприємців. Використано 1767 тис. грн. Проведено 13 км. системи 

водопостачання. 

- «Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський 

район», який реалізувався за рахунок державного, місцевого бюджетів та кошти партнерів. 

Використано 1123,7 тис. грн. Проведено 7,5 км. системи водопостачання.  

 

Проект «Реконструкція очисних споруд в с.Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького 

району» реалізується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища та місцевого бюджету. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

Освоєно 805,0 тис.грн.  

 

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні 

проекти: 

- Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 

по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику. 

- Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, 

Хмельницького в смт Оратів. 

 

Розвиток інфраструктури територіальних громад включає в себе 14 проектів., із 

них реалізовано – 5 проектів та продовжують реалізацію 4 проекти (у звітному періоди 

реалізовано 2 проект). 

 

Реалізовано проект «Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» 

(Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м. Вінниця, 

вул.Театральна, 15). Молодіжний центр «Квадрат» – це 700 м2 креативного простору у самому 

центрі міста Вінниця для продукування та реалізації творчих та бізнесових ідей, наукових, 

соціальних та громадських ініціатив. Приміщення містить лекторії, лабораторію, коворкінг-

зону, студію звукозапису, майданчик для створення on-line радіо і телебачення та проведення 

заходів на 300 осіб. Центр має сучасну лабораторію для проведення наукових досліджень, 

виготовлення прототипів власних ідей (3D принтери, лазерний різак, ріжучий плоттер, 

свердлильний та точильний станки). 

Комунальний заклад «Обласний молодіжний центр «Квадрат» у Вінницькій області 

утворено рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року. Проект 

реалізовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 9109,0 тис. грн., обласного 

бюджету – 1250,0 тис. грн., бюджету громадських ініціатив м. Вінниця – 1 млн грн., 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 600 тис. грн. На утримання та 

заходи молодіжного центру штатною чисельністю 15 осіб у 2019 році в обласному бюджеті 

передбачено 3750,0 тис грн. 

 

Проект «Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по 

вул.Монастирська, 47 в м. Вінниця» реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 

2710,8 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність. 

 

Проект «Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій 1936-1940 рр., 

пам’ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул. Соборна, 70 в м 

Вінниця» реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 3006,81 тис. грн. Завершено 

будівництво, отримано декларацію про готовність. 
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В рамках проекту «ЦНАП в Студенянській об’єднаній територіальній громаді – шлях 

до нової якості життя» 28 серпня 2019 року відбулося офіційне відкриття нового ЦНАП у 

с.Студена. Відповідно до Рішення комісії Мінсоцполітики, Студенянській ОТГ виділено 1180 

тис. грн.  з державного бюджету за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення по 

вул. Соборній 29 А для розміщення ЦНАП в Студенянській ОТГ», співфінансування з 

бюджету об’єднаної громади на проведення капітального ремонту в сума 452,2 тис. грн. Крім 

того, Студенянська сільська рада отримала від Мінсоцполітики України комп’ютерне 

обладнання та меблі за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Здійснено 

поставку меблів та комп’ютерного обладнання для облаштування приміщення ЦНАП на суму 

532,3 тис. грн.  За результатами 1 раунду відбору Студенянська громада визначена учасником 

Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення ЦНАП. Від 

Програми отримано інституційний супровід.  Проведено навчання для спеціалістів ЦНАП та 

сільської ради. Також найближчим часом буде встановлене програмне забезпечення «Вулик», 

отримано ознакування для ЦНАП та віддаленого робочого місця та очікуються поставки 

меблів та комп’ютерного обладнання для віддаленого робочого місця. 

Проект «Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання 

адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району» реалізується 

за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 12717,1 тис. грн. Роботи завершено. 

 

Проект «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті м. Вінниця» розпочав реалізацію з 2016 року. Реалізація 

здійснюється за рахунок місцевого бюджету та грантові кошти (Кредитний договір з ЄБРР; 

Угода надання консалтингових послуг з Мотт Макдональд; Угода надання консалтингових 

послуг з Сівітта). В загальному освоєно: місцевий бюджет – 14057,0 тис. грн. та кошти Гранту 

– 489,7 тис. євро. та кредитні кошти ЄБРР - 2131,1 тис. євро. Стан реалізації –75%. 

Вінницькою міською радою 27.06.2018 року прийнято рішення «Про впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному 

транспорті загального користування у м. Вінниці».  

2 жовтня 2018 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між 

Вінницькою міською радою, КП «Вінницякартсервіс» та ТОВ «Віза Україна». Меморандум 

передбачає оплату банківськими картками за проїзд у громадському транспорті. 

10 травня 2018 року відбулося підписання контракту між КП «Вінницякартксервіс» та 

компанію з Чехії «Mikroelektronika». 

Бортовою мережею облаштовано 313 од. (66 автобусів, 157 тролейбусів, 90 трамваїв) 

транспорту КП «Вінницька транспортна компанія». Впроваджено сервіс запису в електронну 

чергу на виготовлення карт он-лайн. 

 

Проект «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Парпурівці та с.Майдан-

Чапельський Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади 

Вінницького району» реалізується за рахунок місцевого бюджету. Відремонтовано 7,4 км. лінії 

вуличного освітлення та встановлено 106 світильників. Освоєно 609,6 тис. грн. Роботи будуть 

продовжені за наявності фінансування. 

 

Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління 

та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр. фінансується за рахунок 

обласного бюджету. За 9 місяців 2019 року надано 394 шт. кадастрових довідок. 

 

Проект «Розроблення містобудівної документації» реалізується за рахунок обласного 

бюджету. За 9 місяців 2019 року забезпечено 71 оновлену містобудівну документацію. 
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В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні 

проекти: 

- «Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока 

Іллінецької міської ОТГ» - відбору ЄС. 

- Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена. 

- Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній 

об´єднаній територіальній громаді. 

- Освітлення вулиць - безпека і затишок, с. Махнівка, Козятинський район. 

- Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва 

сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам′ятка архітектури місцевого значення 

(охор.№292-М) за адресою вул. Соборна, 70 в м Вінниця. 

- Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по 

вул.Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини 

приміщень під прозорий офіс. 

 

Розвиток туристичної галузі 

Зазначений напрям включає в себе 8 проектів, із них 1 проект реалізовано та 4 проекти 

продовжують свою реалізацію. 

 

Проект «Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних 

тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» по 

вул.Зулінського, 9, м. Вінниця» реалізовувався за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, 

вартість його складає 6983,7 тис. грн. Будівництво комплексу завершено. 

 

В рамках проекту «Розвиток сільського зеленого туризму»: 

- у 2018 році проведено семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку 

сільського зеленого туризму в регіоні». Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних 

областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також зацікавлені особи, 

що бажають займатися даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили 

присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання, стандартами якості, 

кластерним підходом та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу сільського 

зеленого туризму, а також можливими джерелами фінансування для започаткування власної 

справи.  
- у 2019 році проведено 2 семінар «Успішні практики розвитку сільського зеленого 

туризму в регіоні» на території зеленої садиби «Подільська родина» у с. Гайове Барського 

району та «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» на території комплекс 

«ART-драбина», с. Буша, Ямпільський район. 

У заходах взяли участь представники туристичної сфери, органи місцевого 

самоврядування та особи, які бажають розвивати сільський зелений туризм в регіоні.  

 

В рамках проекту «Популяризація туристичного-рекреаційного потенціалу області» 

за 2018 рік організовано та проведено 2 екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського будинку-

інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями міського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних 

об’єкта м.Вінниці. Діти відвідали Подільський зоопарк, планетарій, музей мініатюр, прийняли 

участь в науковому шоу у музеї науки та стали пасажирами екскурсійного трамваю 

«Везунчик». Також, дітям було презентовано туристичну сувенірну продукцію та солодощі.  

У звітному періоді проект не реалізовувався. 

 

В рамках реалізації проекту «Промоція туристичного потенціалу»:  

- за 2018 рік було організовано та проведено 2 виїзні обстеження об’єктів туристичної 

інфраструктури (палаци, парки, садиби) Жмеринського, Барського, Мурованокуриловецького, 
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Тростянецького, Крижопільського та Піщанського районів. Метою поїздок було проведено 

обстеження та визначення потенційно привабливих для туристів об’єктів, зокрема, палаців, 

відповідних закладів харчування та розміщення, з подальшим включенням їх до туристичних 

маршрутів. Новостворені маршрути  пропонуються потенційним туристам, що віддають 

перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам, які здійснюють діяльність 

на внутрішньому ринку туристичних послуг. 

Також було організовано та проведено промотур об’єктами туристичної 

інфраструктури Барського, Жмеринського та Вінницького районів (Садиба М. Чихачова, 1906 

рік, с. Митки Барського району; Палац і парк садиби Вітославських-Львових, с. Чернятин 

Жмеринського району; Кінно-спортивний клуб «Вінниччина», с. Агрономічне Вінницького 

району; Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став», с. Ільківка 

Вінницького району). Визначено потенційно привабливі для туристів об’єкти, які будуть 

включені до нових, переважно індивідуальних маршрутів, а також сприятимуть промоції 

Вінниччини як регіону з унікальними туристично-рекреаційними можливостями. 

Проведено семінар «Промоція туристичних об’єктів Вінницької області». В рамках 

даного заходу презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина – подорож за 

враженнями», реалізовано промо-компанію в соціальних мережах на інформаційних порталах. 

- у 2019 році було організовано та проведено 6 виїзних обстежень об’єктів туристичної 

інфраструктури 10 районів Вінницької області, в тому числі було оглянуто палацово-паркові 

комплекси, музеї, об’єкти історико-культурної спадщини, садиби зеленого туризму, заклади 

харчування та розміщення туристів, а також водний маршрут по річці Південний Буг на 

території ландшафтного парку «Немирівське побужжя».  

За результатами проведених заходів, обстежені туристичні об’єкті рекомендовані 

туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів. 

 

В рамках проекту «Представлення туристично-рекреаційної галузі області» : 

- за 2018 рік офіційна делегація Вінницької області відвідала: 

19-22 квітня - X міжнародну виставку сільського та активного туризму 

AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м. Кельце), яка проходила у другому за величиною 

виставковому центрі Республіки Польща – Targi Kielce, у Сьвєнтокшиському воєводстві 

Республіки Польща. У виставці також прийняли участь представники турбізнесу, туристичні 

організації, державних органів з Чехії, Литви, Угорщини та відвідало понад двадцять тисяч 

відвідувачів. 

28-30 березня - міжнародну туристичну виставку UITT 2018: «УКРАЇНА - Подорожі та 

Туризм» в м. Києві. Це 24-та туристична виставка, в якій прийняли участь міжнародні 

туристичні організації, національні і регіональні туристичні комітети, представники 

держструктур, медіа та туристичного бізнесу (Coral Travel, ANEX Tour, Join UP!, TUI, Feeria, 

Travel Professional Group, Pac Group). 

В заході прийняли участь 24 країни, серед яких компанії з Болгарії, Греції, Грузії, 

Єгипту, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Кіпру, Куби, Мальти, Мальдівської Республіки, 

Малайзії, Марокко, Словаччини, Словенії, США, Палестини, Туреччини, Тунісу, України та 

Шрі-Ланки. А також, вперше учасниками стали компанії: Ernest Airlines, Adria Airways, Sanya 

Shengda TA, Online Bistro, 4Travel, Gino Paradise Aquapark, Pandora Travel, Tskaltubo Tourism 

Center, Doris, Louis Hotels Public, Enjoy Tatras, Atlantida Boutique Hotel, Hit Alpinea Kranjska 

Gora, Grand Hotel Rogaska, Sava Rogaska, Museum Hotel, Sava Hotels & Resorts, Зелена Буча, 

Plumeria Maldives та інші. 

- У звітному періоді 2019 року офіційна делегація області відвідала: 

19-22 квітня 2019 року офіційна делегація Вінницької області прийняла участь у 

ювілейній X міжнародній виставці сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE 

LIFE (м. Кельце), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі Республіки 

Польща – Targi Kielce, у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща.  
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У звітному періоді в зв’язку з відсутністю коштів не реалізовувався проект 

«Виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської 

фортеці XVI ст. (пам’ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), 

розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастіону пам’ятки». 

 

У звітному періоді проекти не реалізовувались у зв’язку з відсутністю коштів : 

- «Промоція традиційних продуктів Вінницької області». 

- «Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких 

категорій  населення». 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

міжнародного співробітництва  

та регіонального розвитку  

облдержадміністрації                           Володимир МЕРЕЖКО 

 


