
Аналітична записка 
про основні результати роботи облдержадміністрації на 2018-2020 роки 

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року, досягнуті за І півріччя 2019 року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 
№385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року», від 11 листопада 2015 року №931 «Про затвердження Порядку 
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 
зазначених Стратегії і плану заходів», від 12 вересня 2018 року №733 «Деякі
питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року», в області розпорядженням голови облдержадміністрації від 
25.10.2018 року затверджено план роботи облдержадміністрації на 2018-2020 роки з 
виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 
2020 року (далі -  План роботи) №817.

Метою Плану роботи є виконання Державної стратегії регіонального розвитку 
на період 2018-2020 роки, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації завдань Державної стратегії.

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
1.1. Створення умов для активізації співпраці між суб’єктами підприємництва 
та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої 
освіти

З метою підвищення якості та конкурентоспроможності професійно-технічної 
освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки 
створюються навчально-практичні центри, забезпечені сучасною технікою, 
обладнанням, інструментами.

Так, в області на базі закладів професійно-технічної освіти створено і діють 15 
навчально-практичних центрів, оснащених сучасним обладнанням, технікою, це в 
свою чергу сприяє якісній підготовці кваліфікованих робітників за 68 професіями та 
створенню умов для підвищення кваліфікації, навчання впродовж життя дорослого 
населення, з них:

• 3 навчально-практичні центри створено за кошти державного бюджету 
(5,43 млн. грн.), із залученням коштів обласного бюджету (338,0 тис. грн.), 
спеціальних фондів (1,37 млн. грн.) та інвесторів (297,0 тис. грн.);

• 1 навчально-практичний центр створено за рахунок коштів Державного 
Фонду регіонального розвитку (2,8 млн. грн.), коштів обласного бюджету (375,0 тис. 
грн.) та спеціального фонду навчального закладу (279,0 тис. грн.).

5 навчально-практичні центри створено за рахунок коштів спеціальних 
фондів навчальних закладів (понад 8 млн. грн.).

Здійснюються підготовчі роботи для відкриття у 2019 році 2 навчально- 
практичних центрів за рахунок субвенції державного бюджету ще із 2 професій.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі 
проектів створення багатопрофільних Центрів професійної досконалості у рамках



Програми «Еи48кі11з: Кращі навички для сучасної України» за кошти Євросоюзу 
(понад 3 млн. Євро).

Станом на 01.07.2019 року випущено та направлено для працевлаштування на 
підприємства, установи і організації 4952 кваліфікованих робітників та молодших 
спеціалістів. За оперативними даними працевлаштовані на підприємствах за 
професією 75%, всього працевлаштовані 84% від загальної кількості випускників.

В 2019 році закладами професійної (професійно-технічної) освіти планується 
прийняти на навчання: за регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем 4901 осіб, «молодших спеціалістів - 109 осіб; за державним замовленням -  
329 осіб.

Соціальне партнерство на основі тристоронніх угод здобуває поширення у 
зв’язку із впровадженням елементів дуальної форми навчання. Завдяки тісній 
співпраці з Міністерством інфраструктури України, швидкій реакції на запити 
роботодавців, випускники Козятинського міжрегіонального вищого училища 
залізничного транспорту користуються попитом на ринку праці, навчальний заклад 
має авторитет не лише в Україні, а й за межами держави. Міністерство надає 
допомогу щодо облаштування навчально-матеріальної бази, бере участь у контролі за 
якістю підготовки кваліфікованих робітників.

1.2. Сприяння розвитку механізмів і видів державної (обласної) допомоги 
суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки 
підприємництва, у  тому числі запровадження: мікрокредитування для 
започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і 
впровадження інноваційних технологій

В області здійснюється підтримка аграрного сектору. Відповідно до Програми 
розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 2016-2020 роки з обласного бюджету фінансуються заходи для 
розвитку особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів господарювання в сільській 
місцевості.

За І півріччя 2019 року з обласного бюджету надано пільгове кредитування З 
фізичним особам-підприємцям та 5 фермерським господарствам в сумі 2 млн. грн. на 
розвиток аграрного виробництва та переробної галузі області.

Протягом 2018-2019 років у Вінницькій області на території двох об’єднаних 
територіальних громад реалізується грантовий проект «Яблуневий шлях», який 
фінансується за кошти ЄС. Метою проекту є створення виробничої одиниці 
«Северинівське комунальне підприємство» для обробки та зберігання яблук і 
продуктів їх переробки. Вартість проекту складає 702,9 тис. євро. Передбачається 
створення комплексного туристичного сервісу в кластері «Яблуневий шлях» з 
використанням існуючої рекреаційної та виробничої інфраструктури, а також 
сприяння зайнятості населення громад.

1.3. Сприяння запровадженню механізмів державної (обласної) допомоги 
суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на 
відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію 
інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на 
підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату 
у  зв’язку із створенням отримувачем державної (обласної) допомоги нових
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робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням 
орендованого майна.

Відповідно до заходів Програми розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки за 6 
місяців 2019 року з обласного бюджету виплачено 2,1 млн. грн. для 567 осіб, які 
мають 3 і більше корів на відшкодування вартості закуплених доїльних установок.

В рамках Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року запроваджено механізм 
надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування 
власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям. 
Проведено конкурс бізнес-планів (стартапів).

Відповідно до Положення учасниками Конкурсу бізнес-планів є юридичні 
особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку 
діяльність у Вінницькій області не більше двох років та громадяни України віком від 
18 років, зареєстровані у Вінницькій області і мають намір розпочати підприємницьку 
діяльність. Розгляд бізнес-планів та встановлення суми грантів забезпечується 
конкурсною комісією - розміри грантів від 50 до 100 тис. грн., особлива увага 
приділяється підтримці підприємців у сільській місцевості.

У цьогорічному Конкурсі зареєструвались 195 учасників. На розгляд 
Конкурсній комісії подано 135 бізнес-планів.

В рамках Конкурсу для учасників проведено семінарів-консультацій з 
підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та прийом бізнес-планів на участь 
у конкурсі, а також інформаційно-консультативні семінари на тему: “Бінес- 
планування. Етапи, кроки, результат”.

За результатами засідання Конкурсною Комісією визначено 34 переможці, які 
отримали фінансову підтримку на реалізацію своїх бізнес-планів в розмірі від 20 до 
70 тис.грн. Реалізація проектів забезпечить створення в області понад 50 нових 
робочих місць. Загальна вартість бізнес-планів становить майже 5,9 млн.грн. в т.ч. 1,4 
млн. грн. ( 23%) кошти обласного бюджету.

Сфери діяльності переможців - створення студії дизайнерського одягу, 
широкопрофільної майстерні на селі, мініцеху по переробці свинини власного 
виробництва на ковбасні вироби, міні-ферми «Перепілочка», виробництво екологічно 
чистого меду та супутніх продуктів бджільництва, виготовлення натуральних 
харчових паст з насіння та горіхів для здорового харчування, виготовлення виробів з 
натуральної деревини в поєднанні з різьбленням, відкриття станції технічного 
обслуговування, створення майстерні ковалів та інші.

Спілкою підприємців «СТІНА» за підтримки облдержадміністрації, СС та 
Міжнародного фонду «Відродження проведено інформаційний семінар для 
представників підприємницької діяльності в сфері громадського харчування на тему: 
«Впровадження системи НАССР, як складової частини побудови системи безпеки та 
якості харчових продуктів».

Громадською організацією Іститут громадських ініціатив Вінниччини 
"ІНГРІВ", за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації організовано та проведено семінар- 
тренінг для підприємців на тему: «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів 
та просунути свою компанію?».
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1.4. Визначення цілей, пріоритетів та завдань транскордонного співробітництва 
українських регіонів із сусідніми державами, в тому числі в рамках єврорегіонів, на 
2021-2025 роки

Написання Програми розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021-2025 роки, розпочнеться у 2020 році.

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
2.1. Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні

Станом на 01.07.2019 року з 1504 населених пунктів Вінницької області 
затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) забезпечено 
1218 або 80,98 %, в тому числі: міста, селища міського типу - на 100 відсотків, села на 
84,94 % і селища - на 34,11 %

В даний час у області в стадії розроблення та затвердження знаходиться схема 
планування території Козятинського району; 228 генеральних планів, в тому числі: 
десять міст (Бар, Бершадь, Жмеринка, Калинівка, Липовець, Могилів-Подільський, 
Немирів, Погребище, Шаргород та Ямпіль), дев’ять селищ міського типу (Вапнярка, 
Дашів, Муровані Курилівці, Оратів, Піщанка, Рудниця, Стрижавка, Тиврів та Турбів) 
і 209 сіл; 108 планів зонування територій населених пунктів, дві схеми планування 
території, 40 детальних планів територій та шість історико-архітектурних опорних 
плани міст Бар, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тиврів, Погребище та Шаргород і 
селища міського типу Оратів.

Загальна кількість містобудівної документації, яка знаходиться в роботі - 382, 
що майже утричі перевищує аналогічний показник 2015 року.

На розроблення вищевказаної містобудівної документації з місцевих бюджетів 
та коштів замовників у 2019 році передбачено 28,16 млн. грн., у 1-му півріччі 2019 
року профінансовано 5,79 млн. грн. (20,57 %).

У І півріччі 2019 році на восьми засіданнях архітектурно-містобудівної ради 
було розглянуто 71 проект містобудівної документації (у І півріччі у 2015 року - 10, 
2016- 27,2017 - 56,2018 - 58).

Протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради, оголошення про її 
засідання, методичні рекомендації, тощо розміщуються на головній сторінці 
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації 
офіційного сайту Вінницької облдержадміністрації www.vin.gov.ua у розділі 
“Архітектурно-містобудівна рада”.

Всього за період 2011-2018 років та січень-червень поточного року за 
зверненнями суб’єктів містобудування надано близько 2,6 тис. містобудівних 
кадастрових довідок для видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних 
ділянок, по яких внесено відомості та наповнено базу містобудівного кадастру.

Завершено наповнення порталу “Відкрите просторове планування*’ 
(http://pamp.minregion.gov.ua) інформацією щодо чинної містобудівної документації 
(внесено відомості про усі 1218 генеральні плани населених пунктів області).

Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру для 
прийняття управлінських рішень забезпечується систематичним оновленням 
інформації на сторінці Департаменту офіційного сайту облдержадміністрації у розділі 
“Г еопортал”.

2.2. Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання 
відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації 
заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. М 580 “Про
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Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки”

На виконання Обласної цільової соціальної програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, до участі в заходах, 
спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді у І півріччі 2019 року 
залучено близько 123,3 тис. молодих людей.

Спільно з інститутами громадянського суспільства патріотичного спрямування 
облдержадміністрацією реалізовано 4 проекти та заходи на загальну суму 148,7 тис. 
грн. Зокрема, з метою активізації діяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно- 
патріотичного виховання у області проведено низку заходів, спрямованих на 
збереження стабільності в суспільстві, зміцнення обороноздатності та безпеки. Серед 
них:

- Фестиваль традиційної народної культури «Гаївки-фест»;
- Туристсько-краєзнавчий семінар «Свято Весни»;
- Переобладнання навчальних кабінетів предмету «Захист Вітчизни» відповідно 

до сучасних вимог.
Водночас, велика увага в області приділялась розвитку інформаційного 

забезпечення сфери національно-патріотичного виховання. Так, у І півріччі 2019 року 
розпочато реалізацію проекту Медіа підтримка проектів, створених в рамках 
програми національно-патріотичного виховання у Вінницькій області протягом 2019 
року.

Поряд з цим, відбувалось формування науково-теоретичних і методичних засад 
національно-патріотичного виховання. Зокрема шляхом проведення:

- В межах програми курсів підвищення кваліфікації вчителів «Захист 
Вітчизни» («Основи медичних знань») 08 травня 2019 року проведено засідання за 
круглим столом та 11 червня 2019 року конференцію з актуальних питань 
військово-патріотичного виховання;

- Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Моя Вінниччина» на базі 
Вінницького обласного краєзнавчого музею;

- Видано Методичні рекомендації для керівників музеїв закладів освіти області 
«Нормативно-правова база діяльності музеїв закладів освіти» та навчальна програма 
для керівників гуртків з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напрямку «Юні 
музеєзнавці».

В області налагоджено тісну співпрацю органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями в напрямі національно- 
патріотичного виховання. Так, у І півріччі 2019 року проведено:

- Фестиваль звичаєвої культури «Живий Вогонь»;
- «Вшанування Героїв Холодного Яру»;
- Козацьке Свято Під Берестечком;
- Протягом 16-20 травня 2019 року на території військово-спортивного 

аеродрому Товариства сприяння оборони України (с. Сутиски, Тиврівський район) 
проведено XI обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»);

- Створення тематичних куточків, присвячених героям антитерористичної 
операції.

Реалізація заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечить формування 
єдиної системи розвитку молодих людей як патріотів своєї держави та допоможе 
виховати національно свідомих особистостей
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2.3. Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення 
обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні

На виконання вимог Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року та в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво 
між швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 
ОЕ8РЯО, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою обласною 
Радою (розпорядженням обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року 
№536) в області створена Робоча група по розробці проекту Регіонального плану 
управління відходами для Вінницької області.

Робота над розробкою проекту Регіонального плану управління відходами 
спільно із експертами ОЕ8РїЮ в області розпочата у 2018 році.

Швейцарсько-Українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 
ОЕ8РЯО, на адресу обласної державної адміністрації, надіслано на верифікацію двох 
розділів проекту Регіонального плану управління відходами.

На даний час членами Робочої групи проводиться відповідна робота у даному 
напрямку.

2.4. Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо 
формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, 
формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку 
системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду

У звітному періоді для розвитку системи територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду оголошені об'єкти природно-заповідного фонду місцевого 
значення: рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019 р. №812 
ботанічні заказники "Балин", "Рогатки" та "Білі бліндажі"; рішенням 37 сесії 7 
скликання обласної Ради від 05.03.2019 р. №813 ботанічний заказник "Глибока 
долина". Загальна площа цих об'єктів складає 286,9 га.

Також, підготовлені та подані на розгляд обласної Ради матеріали про 
оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
орнітологічного заказника "Війтовецький" та ландшафтного заказника "Костоління". 
Готуються матеріали щодо зміни меж (розширення) об'єкту природно-заповідного 
фонду місцевого значення -  ландшафтного заказника "Перемога".

Міністерством екології та природних ресурсів України на основі матеріалів, 
підготовлених фахівцями Вінницької області, розпочато роботи із створення 
національного природного парку "Центральне Поділля". Створення НПП дозволить 
збільшити площу природно-заповідного фонду орієнтовно на 40 тис.га.

Питома вага площі природно-заповідного фонду на 01.07.2019 року складає 
2,27%; фактична площа територій та об’єктів області складає 60,1 тис.га.

Межі в натурі встановлено для 290 територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення (77% від загальної кількості об’єктів місцевого значення).

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 
роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019 р. 
№752, на 2019 рік на заходи щодо відновлення корінних природних комплексів на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду в обласному фонді охорони 
навколишнього природного середовища передбачено 2,5 млн.грн.

Роботи з відновлення корінних природних комплексів (озеленення) на 
територіях "Ободівського парку" (Тростянецький район) завершено, за кошти 
місцевого бюджету проводиться благоустрій парку. На 2019 рік заплановано 646,0 
тис.грн. (556,0 тис.грн. -  кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
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середовища та 90,0 тис.гри. -  кошти місцевого фонду), освоєно станом на 12.07.2019 
року 556,0 тис.грн.

Також, на 2019 рік заплановано заходи з відновлення ландшафту території 
Северинівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка 
Жмеринського району (реконструкція); на захід передбачено 500,0 тис.грн. з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Проводяться заходи з метою збереження ландшафтних комплексів парку- 
пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк" 
(м.Вінниця); на 2019 рік передбачено в обласному фонді охорони навколишнього 
природного середовища 302,6 тис.грн.

На заходи із збереження диких тварин, занесених до Червоної книги України, 
(збереження популяції зубра) з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища виділено 0,3 млн.грн.; ще 0,19 млн.грн. -  з місцевих бюджетів. Закупівля 
кормів запланована на III квартал 2019 року.

2.5. Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку системи 
надання соціальних послуг, у  тому числі підтримки суб’єктів підприємницької 
діяльності, громадських, благодійних організації та інших суб’єктів надання 
соціальних послуг недержавного сектору

Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №75 в 
області затверджено програму соціального захисту населення «Про Комплексну 
цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 
роки».

Станом на 01.07.2019 року на виконання плану заходів Комплексної програми 
у 2019 році з обласного фінансування передбачено 2256,0 тис. грн. Фактично 
профінансовано Програму на суму 595,7 тис. грн.

В області у І півріччя 2019 року здійснювалась фінансова підтримка 18 
громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів. Надано одноразову 
матеріальну допомогу 7 особам, які отримали тілесні ушкодження середньої (3 особи) 
та легкої тяжкості (4 особи) під час участі у масових акціях громадського протесту в 
Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти 
режиму Януковича.

З метою сприяння розвитку громадянського суспільства у червні 
облдержадміністрацією оголошено конкурс соціального замовлення за рахунок 
бюджетних коштів таких послуг:

- консультування вагітних ВІЛ-позитивних жінок;
- денного догляду за дітьми та особами з інвалідністю;
- соціального супроводу/патронажу осіб, які звільнилися з місць позбавлення

волі.
З метою активізації культурно - дозвіллевої сфери життя людей похилого віку 

та осіб з інвалідністю у І півріччі 2019 року створено ініціативну групу людей 
похилого віку області, з якою проведено «круглий» стіл на тему: «Активне довголіття 
як вимога часу» та виготовлено і поширено серед населення соціально спрямований 
відеоролик щодо здорового старіння та активного довголіття, взаємної 
відповідальності поколінь та формування позитивного ставлення до похилого та 
старечого віку.

У звітному періоді продовжено реалізацію інноваційного престиж-проекту «Від 
пасивності до пасіонарності» у Могилів-Подільському, Ямпільському, Літинському, 
Погребищенському, Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ, в рамках якого
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проведено «круглі столи» з людьми старшого віку у Томашпільському, Літинському 
та Погребищенському районах.

У березні 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 для мешканців Тиврівського будинку-інтернату геріатричного 
профілю та мешканців відділення стаціонарного догляду Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тиврівського району 
проведено навчально-розважальні заходи в рамках програми «Активне довголіття».

У травні проведено дводенний Обласний форум для людей старшого віку 
«55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області та спільно з 
громадською організацією «Вінниця ДАУН-СИНДРОМ» організовано фотопроект «Я 
хочу! Я мрію! Я буду!».

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.

У травні та червні, за підтримки облдержадміністрації, Вінницьким обласним 
осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» 
проведено спортивні змагання з футболу та легкої атлетики для дітей та молоді з 
порушеннями ментального розвитку "Спеціальна Олімпіада".

На виконання Комплексної програми та з метою належної організації надання 
соціальних послуг в області, у лютому проведено семінар-нараду «Механізми 
визначення потреб населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка соціальних 
потреб населення», в якій взяли участь 120 осіб, в тому числі представники 
об’єднаних територіальних громад.

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

3.1. Визначення цілей державної регіональної політики та основних завдань 
центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування на 2021-2027роки

В області утворена робоча група з розроблення проекту Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, 
яка затверджена розпорядження голови облдержадміністрації №840 від 02.11.2018 
року.

На даний час активно проводяться фокус-групи з питань розробки 8\\ЮТ- 
аналізу, де визначають сильні та слабкі сторони області, а також можливості та 
загрози. До даних засідань залучаються представники профільних структурних 
підрозділів облдержадміністрації - відповідальні за написання Стратегії, міжнародні 
експерти, представники вищих навчальних закладів, бізнесу та громадських 
організацій.

3.2. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань 
державного управління регіональним розвитком

До професійних програм підвищення кваліфікації та програм короткострокових 
семінарів включені навчальні теми: «Особливості регіонального розвитку в умовах 
децентралізації влади. Регіональний аспект», «Міжнародна співпраця України з ЄС. 
Шляхи поліпшення бізнес клімату в Україні». «Концепція реформування державної



політики в інноваційній сфері», «Підготовка до написання проектів в різноманітних 
конкурсах і грантах. Залучення грантових коштів для розвитку територіальних 
громад».

За ї півріччя 2019 року з вище зазначених питань пройшли підвищення 
кваліфікації державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування 
у кількості 437 осіб (11 груп).

Проведено короткостроковий семінар-тренінг для відповідальних осіб за 
написання грантових проектів та залучення інвестицій в об’єднаних територіальних 
громадах -  10 осіб.

Спільно з проектом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) було 
проведено короткостроковий семінар-тренінг «Застосування інвестиційних 
інструментів в громадах» для відповідальних представників за залучення інвестицій в 
райдержадміністраціях, районних радах, міських радах міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громадах -  40 осіб.

3.3. Удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій 
регіонального розвитку

Одним із заходів щодо покращення інвестиційного розвитку області є 
створення Агенції регіонального розвитку Вінницької області, яка офіційно 
зареєстрована 23.06.2016 р. Засновниками Агенції стали: Вінницька обласна Рада, 
Вінницька обласна державна адміністрація та Асоціація органів місцевого 
самоврядування.

В І півріччі 2019 року Агенцією було проведено 23 заходи, учасниками яких 
стали 673 особи: 549 осіб - суб’єкти підприємницької діяльності, 113 особи -  
представники органів місцевого самоврядування, а також 11 фінансових установ.

Агенція входить до робочих груп: міжвідомчої робочої групи з підготовки 
проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 роки; 
робочої групи з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період 2021-2027 роки, зокрема координація 
пріоритету «Смарт-спеціалізація»; робочої групи з розробки регіонального плану 
управління відходами (РП) у Вінницькій області, відповідно до Національної 
Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

В 2019 році розпочалась реалізація міжнародного проекту «Спільні зусилля з 
об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості» JOURNEY (Joint 
Organization to Unite Rural Netvorks of Entrepreneurial Youth). Проект реалізується 
Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування в партнерстві з 
Агенцією регіонального розвитку Вінницької області та ще 4 міжнародними 
партнерами з Польщі, Грузії, Азербайджану та Італії. Термін реалізації проекту 2 
роки, бюджет проекту 164 тис. Свро.

Агенцією організовано та проведено:
- З зустрічі з представниками малого і мікробізнесу у форматі «Ранкова кава у 

колі підприємців». Темами заходів були: «Взаємини роботодавців та працівників», 
«Спрощена система оподаткування» та «Як захистити свої права при перевірках»;

- 15 занять розмовного клубу «Speak-up» за підтримки Американського 
урядового агентства «Корпус миру США в Україні»;

- 4 виїзні семінари до міст Могилів-Подільський, Хмільник, Крижопіль та 
Шаргород на тему «Управління фінансами сільськогосподарських підприємств»;

- щорічний «Ярмарок кредитів», за участі фінансових установ області. Суть 
заходу полягає в тому, щоб створити платформу для комунікації представників
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банківських установ та компаній, які мають власні продукти для підприємств 
агропромислового спрямування, та самих підприємців;

- 2 семінари для представників малого та середнього бізнесу, підприємців- 
початківців: в рамках навчальної програми «Бізнес-Інкубатор» (спільно з 
ПриватБанком) та «Мораторій на перевірки бізнесу закінчено -  що очікувати?» 
(спільно з Сектор Державної регуляторної служби у Вінницькій області провели);

- семінар-практикум «Аудит власного бізнесу за дві години» для представників 
мікро- і малого бізнесу, спільно з консалтинговою компанією «Балансир».

- Презентацію-Ярмарок «Фінансування малого та середнього бізнесу 
лізинговими компаніями» для представників малого та середнього бізнесу, місцевих 
органів влади з економічних питань, а також фінансових та лізингових компаній, в 
партнерстві з Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців», Проект US AID 
«Трансформація фінансового сектору», Національна асоціація сільськогосподарських 
дорадчих служб України;

- лекторій «Стань брендом» для підприємців малого та середнього бізнесу 
Вінницької області.

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

1. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. №733

1.1. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку
В області реалізується проект «Подільський зоопарк як Центр сімейного 

дозвілля» за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках 
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — 
Підтримка регіональної політики України.

Станом на 01.07.2019 року завершено розробку проектної документації за 
рахунок коштів ВП Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» та подано на 
експертизу.

Проведено ПРОМО компанії в ЗМІ та Інтернеті (на веб-сайтах Вінницької ОДА 
та Департаменту міжнародного співробітництва регіонального розвитку 
опубліковано статті).

Опрацьований проект договору про делегування повноважень на виконання 
бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» на 
2019 рік надіслано в Мінрегіон з метою подальшого його підписання та отримання 
передбачених коштів на реалізацію заходів проекту.

Директор Департаменту міжнародного f
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО



з а т в е р д :
голова обласї 
трації

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

України у Вінницькій області за І півріччя 2019 року 
відповідальним за які визначено Вінницьку обласну державну адміністрацію

державної адмініс-

В.КОРОВІИ
2019 року № ^ 2 /

апартамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії-)

?а-
Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини Тх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично нрофінансо- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15
1. ІЮРМА ГИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГ НЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ІЯ
9-
ІСТІ

І) створення 
умов для активізації 
співпраці між 
суб’єктами підприє
мництва та закла
дами професійної 
(професійно-техніч
ної) освіти і закла
дами вищої освіти

2018-2020

- -

коштів не потребує формування регіо
нального замов
лення відповідно до 
потреб регіональ
ного ринку праці,
% виконання

90 78 -12 виконано

відповідність змі
сту навчання потре
бам підприємств

погоджено погоджено + виконано

працевлаштування 
випускників, % ви
конання

90 87 -3 виконано

2) сприяння ро
звитку механізмів і 
видів державної (об
ласної) допомоги 
суб’єктам господа
рювання для забез
печення розвитку 
регіонів та підтри
мки підприємниц
тва, у тому числі за
провадження:

мі крокредитуєання 
для започаткування і 
ведення власної 
справи;

надання позик на 
придбання і впрова
дження інновацій
них технологій

2018-2020 Програма розвитку осо
бистих селянських, фер
мерських господарств, 
кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 
2016-2020 роки, 11 лю
того 2016 року, № 40

23
млн. гри.

8
млн. гри.

6,35 
млн. грн.

2
млн. грн.

Кількість сільсько
господарських об
слуговуючих коо
перативів, од

104 98 -6 Надано пільгових креди
тів на суму 2 млн. грн. для 
розвитку аграрного вироб
ництва 3 фізичним особам 
-  підприємцям та 5 фер
мерським господарствам

Нестача обігових 
коштів у фермерсь
ких господарств та 
СОКів, недоступ
ність банківського 
кредитування, ни
зька обізнаність 
людей щодо ство
рення фермерських 
господарств та об
слуговуючих коо
перативів



Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за- 
____ _______
з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

фактично профінансо- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

Індикатори результативності виконання завдання

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди- 
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за- 
ходу (+/-)

Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

5 8 НІ II 12 13 14 15
3) сприяння за
провадженню меха
нізмів державної 
(обласної) допомоги 
суб’єктам господа
рювання для забез
печення розвитку 
регіонів, спрямова
них на відшкоду
вання суб’єктам гос
подарювання ви
трат, зокрема на реа
лізацію інвестицій
них проектів, що пе
редбачають ство
рення нових робо
чих місць; на підт
римку новоутворе
них суб’єктів малого 
підприємництва; на 
заробітну плату у 
зв’язку із створен
ням отримувачем 
державної (облас
ної) допомоги нових 
робочих місць; на 
оренду землі та бу
дівель; на витрати, 
пов’язані з придбан
ням орендованого 
майна

2018-2020 Рішення 27 сесії Він
ницької обласної Ради 
7 скликання від 20 гру
дня 2017 року №576 
«Про стратегію розви
тку малого та серед
нього підприємництва 
Вінницької області на 
період до 2020 року»

1500
тис.грн

1500
тис.грн

1500
тис.грн

1500
тис.грн

Кількість перемож
ців, які отримали 
грант в рамках кон
курсу бізнес-планів 
(стартапів), осіб

25 34 +11

160
тис.грн

160
тис.грн

38
тис.грн

38
тис.грн

Організовано та 
проведено цільові 
навчальні семінари 
для підприємців,
од

В процесі виконання

Програма розвитку осо
бистих селянських, фер
мерських господарств, 
кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 
2016-2020 роки, 11 лю
того 2016 року, № 40

млн. грн.
4

млн. грн.
6,6 

млн. грн.
2,1 

млн. грн.
Кількість фізичних 
осіб, які отримають 
відшкодування за 
закуплену устано
вку індивідуаль
ного доїння, осіб

2500 
(за 1-е пів
річчя 2019- 

400 ос 
за 2019 р. -  

800 ос.,.)

567 +167 За 6 місяців п.р. випла
чено 2,1 млн. грн. для 567 
осіб, які мають 3 і більше 
корів на відшкодування 
вартості закуплених дої
льних установок.

4) визначення 
цілей, пріоритетів та 
завдань транскор
донного співробіт
ництва українських 
регіонів із сусідніми 
державами, втому 
числі в рамках євро- 
регіонів, на 2021- 
2025 роки

2020 Затвердження Об
ласною Радою Про
грами розвитку 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва 
Вінницької області 
на 2021-2025 роки

Затверджено Не розроб
лено

Не розроб
лено

1) розроблення 
містобудівної доку
ментації на регіона
льному та місцевому 
рівні

2018-2020
розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 08.02.2018 року № 
101 “Про підсумки соці- 
ально-економічного ро
звитку області за 2017 
рік та основні завдання 
на 2018 рік” _(пункт 9)

розпорядження го
лови облдержадмі
ністрації від 
08.02.2018 року № 
101 “Про підсумки 
соціально-економіч
ного розвитку обла
сті за 2017 рік та ос
новні завдання на 
2018 рік”

26,3 
млн. грн

26,3 
млн.грн

14,4 
млн.грн

14,4 
млн.грн

Кількість розробле
ної/ оновленої 
МБД, од

90 -39

Розглянуто 71 проект міс
тобудівної документації

Недостатній профе
сійний рівень роз
робників МБД.

2) розвиток 
комплексної сис
теми національно- 
патріотичного вихо
вання відповідно до 
ціннісних орієнтирів

2017-2020 Рішення 13 сесії облас
ної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року 
№224 «Про Обласну ці
льову соціальну про-

Рішення ЗІ сесії об
ласної Ради 7 скли
кання від 26 квітня 
2018 року №610 
«Про внесення змін

10800,65 
тис. грн

4855,3 
тис. грн

3085,0 
тис. грн

148,7 
тис. грн

Питома вага моло
дих людей, охопле
них заходами про
грами у загальній 
кількості населення

31,7 28,3 -3,4 Залучено близько 123,3 
тис. молодих людей до 
участі в заходах, спрямо
ваних на формування пат
ріотичної свідомості мо- 
лоді._____________

Недофінансування 
заходів передбаче
них Програмою, 
(профінан совало 
лише 24,7) 
Невміння районних



Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

меиу- 
ня за- 
я Стра- 
егії

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профіпансо- 
ваннн обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)
ходу тих, що діють з поча

тку виконання за
вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
та індикаторів ефек
тивності реалізації 
заходів згідно з Ука
зом Президента Ук
раїни від 13 жовтня 
2015 р. № 580“Про 
Стратегію націона
льно-патріотичного 
виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 
роки”

граму національно-пат
ріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017 
-  2020 роки»

та доповнень до Об
ласної цільової со
ціальної програми 
національно-патріо
тичного виховання 
дітей та молоді на 
2017 -  2020 роки,

віком від 14 до 35 
років, %

Розпочато реалізацію про
екту, який забезпечить на
лежне висвітлення усіх за
ходів у сфері національно- 
патріотичного виховання, 
що будуть реалізовува
тись у 2019 році.

координаторів у 
сфері національно- 
патріотичного ви
ховання молоді до
лучати до співпраці 
молодих людей

затвердженої рі
шенням 13 сесії об
ласної Ради 7 скли
кання від 20 грудня 
2016 року №224 (зі 
змінами)»

Кількість проведе
них заходів, спря
мованих на форму
вання патріотичної 
свідомості молоді, 
шт

569 378 -191

Проведено заходи спрямо
вані на формування патрі
отичної свідомості молоді

Небажання громад
ських організацій 
долучатись до реа
лізації Програми у 
зв’язку з необхідні
стю подання пов
ного пакету доку
ментів та подаль
шого звітування. 
Мала кількість під
приємств, що го
тові надати свої 
продукти у борг(не 
розуміють механі
зму освоєння дер
жавних коштів)

3) створення 
умов для зменшення 
обсягів утворення 
відходів та збіль
шення обсягу їх пе
реробки та повтор
ного використання 
на регіональному рі
вні

2018-2019 Розпорядження голови 
ОДА від 22 червня 2018 
року № 536 «Про утво
рення Робочої групи 3 
розробки Регіонального 
плану управління відхо
дами для Вінницької 
області»

-

Фінансування не потребує Затвердження обла
сною Радою Регіо
нального плану уп
равління відходами 
для області

затверджено розробля
ється

-

Розробляється з додер
жанням запланованих тер
мінів

Відсутні

4) визначення 
на регіональному та 
місцевому рівні 
пріоритетів і завдань 
щодо формування, 
збереження та нсви- 
снажливого викори
стання екомережі, 
формування просто
рового розташу
вання її структурних

2019-2020 Рішення 37 сесії Облас
ної Ради 7 скликання 
від 5 березня 2019 року 
№ 752 «Про Регіона
льну екологічну бюдже
тну програму на 2019- 
2023 роки»

Рішення 37 сесії 
Обласної Ради 7 

скликання від 5 бе
резня 2019 року № 
752 «Про Регіона

льну екологічну бю
джетну програму на 

2019-2023 роки»

1,3
млн.грн.

0,6
млн.грн.

Збільшення площі 
об’єктів природно- 
заповідного фонду, 
як складових еле
ментів екологічної 
мережі області, в 
т.ч. підготовка нау
кових обгрунту
вань, % від загапь- 
ноі площі терито
рії

4,0 2,27 -1,73 заплановані проміжні по
казники досягнуті; матері
али для створення об'єктів 

розроблені без викорис
тання коштів

елементів, розвитку 
системи територій 
та об’єктів приро
дно-заповідного фо
нду

Розробка проектів 
землеустрою із 
встановлення меж 
(в натурі) на місце
вості територій та 
об’єктів природно- 
заповідного фонду, 
% об'єктів місце
вого значення, для 
яких винесено меж і
в натуру

79 77 -2 заходи не фінансувались

5) визначення 
на регіональному та 
місцевому рівні на
прямів розвитку сис-

2019-2020 Рішення 7 сесії Облас
ної Ради 7 скликання 

від 30 червня 2016 року 
№124 «Про Комплексну

Рішення 38 сесії об
ласної Ради 7 скли
кання від 26 червня 

2019 року №824 
«Про внесення змін

92,6
млн.грн

14,5
млн.грн

2.3
млн.грн

0,596
млн.грн

Збільшення відсо
тка осіб, охоплених 
соціальними послу
гами в залежності 
від потреби, %

93 86,5 -6,5 90%
Територіальні центри об
ласті надали послуги 28 
856 людям похилого віку

Зниження показ
ника охоплення, 
пов’язане із виве
денням на початку 
року померлих осіб



Іаймену- 
іаінія за- 
шня Стра

тегії

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проек'іу) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінансо- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
теми надання соціа
льних послуг, у тому 
числі підтримки 
суб’єктів підприєм
ницької діяльності, 
громадських, благо
дійних організації та 
інших суб’єктів на
дання соціальних 
послуг недержав
ного сектору

цільову програму соціа
льного захисту насе

лення Вінницької обла
сті на 2016-2018 роки»

до рішення 36 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 04 
грудня 2018 року 

№703 «Про облас
ний бюджет на 2019 

рік (зі змінами»

та дорослим особам з ін
валідністю, виявлено 33 
366 осіб, які потребують 
соціального обслугову
вання.

із числа обслуже
них за 2018 рік.

Кількість проведе
них заходів, спря
мованих на розви
ток надання соціа
льних послуг, иіт

63 ЗО -33 46%
Проведено заходи.

Відсутні

Ефективне 
эжавне уп- 
вління у 
ері регіо-
ЛЬНОГО рО З-
тку

1) визначення 
цілей державної ре
гіональної політики 
та основних завдань 
центральних та міс
цевих органів вико
навчої влади і орга
нів місцевого само
врядування на 2021- 
2027 роки

2018-2020 Розпорядження голови 
ОДА від 02 листопада 
2018 року № 840 «Про 
утворення робочої 
групи з розроблення 
проекту Стратегії збала
нсованого регіональ
ного розвитку Вінниць
кої області на період до 
2027 року»

Затвердження Об
ласною Радою 
Стратегію збалан
сованого регіональ
ного розвитку Він
ницької області на 
період до 2027 року

затверджено розробля
ється

-

Проводяться робочі групи 
та фокус-групи з розроб
лення БШОТ-аналізу

Відсутні

2) розроблення 
та впровадження на
вчальних програм 
підвищення кваліфі
кації державних слу
жбовців, посадових 
осіб місцевого само
врядування з питань 
державного управ
ління регіональним 
розвитком

Розпорядження голови 
обласної державної ад
міністрації від 
05.12.2017 р о к у  № 880 
«Про підвищення квалі
фікації працівників ор
ганів державної влади, 
місцевого самовряду
вання. державних підп
риємств. установ і орга
нізацій та депутатів міс
цевих рад у 2018 нав
чальному році»

Розпорядження го
лови обласної дер
жавної адміністра
ції від 29 грудня 
2018 р о к у  № 1001 
«Про підвищення 
кваліфікації праців
ників органів дер
жавної влади, міс
цевого самовряду
вання. державних 
підприємств, уста
нов і організацій та 
депутатів місцевих 
рад у 2019 навчаль
ному році»

9.0 
тис. грн.

9.0 
тис. грн.

Кількість слухачів, 
осіб

177 477 +300 Виконано Відсутні

3) удоскона
лення правових за
сад створення та фу
нкціонування аген
цій регіонального 
розвитку

2018-2022 Програма розвитку міс
цевого самоврядування 
у Вінницькій області на 
2018-2022рр

Програма розвитку 
місцевого самовря
дування у Вінниць
кій області на 2018- 
2022рр

800
тис.грн/рік

400 
тис. гри/ 

рік

800 
тис.грн

400 
тис. грн

Кількість працівни
ків Агенції, осіб

20 5 -15 Проведено 23 різноманіт
них заходів

Недостатнє фінан
сування

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ібезпечення 
:алізації 
іограм регі- 
іального 
»витку, 
валених 
клановою 
абінсту Мі- 
сгрів Укра- 
и віл 12 ве- 
ссня 2018 р. 
• 733

забезпечення реалі
зації програм регіо
нального розвитку

2018-2020 Розпорядження КМУ 
«Про затвердження 
пропозицій щодо розпо
ділу у 2019 році бюдже
тних коштів за проек
тами регіонального роз
витку, які можуть реалі
зовуватися за рахунок 
коштів, отриманих від 
Європейського Союзу у 
рамках виконання 
Угоди про фінансу-

-

10,3
млн.грн

Кількість проектів- 
переможців, од.

5 1 -4 Проект «Подільський зоо
парк як центр сімейного 
дозвілля» визнаний пере
можцем у 2018 році

Очікується оголо
шення конкурсу на 
2019 рік



;ну-
за-

Стра-
Т

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за- 

_______ ходу_______
з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

фактично профінансо- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

Індикатори результативності виконання завдання

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за- 
ходу (+/-)

Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

5 10 11 12 13 14 15
вання Програми підтри
мки секторальної полі
тики — Підтримка регі
ональної політики Ук
раїни, що пройшли кон
курсний відбір» від 20 
червня 2019 р. № 470-р

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

і
Володимир МЕРЕЖКО


