
Аналітична записка 
про основні результати роботи облдержадміністрації за 2017 рік з 

виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України
на період до 2020 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 07 жовтня 2015 року № 821 "Деякі питання реалізації у
2015-2017 роках 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", розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 30.05.2016 року № 396 затверджено План роботи на
2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року (далі -  План роботи).

Метою Плану роботи є виконання Державної стратегії регіонального 
розвитку на період 2016-2017 роки, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації завдань Державної стратегії.

Підвищення ролі та функціональних можливостей місту подальшому 
розвитку регіонів

/. Розвиток інфраструктури міст

Захід 1.1. та 1.3. На 2017 рік Службі автомобільних доріг області 
доведений план фінансування дорожнього господарства з капітального, 
поточного середнього ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування в сумі 1 429,4 млн.грн., в тому числі: державний 
бюджет -  1 063,7 млн.грн., місцевий бюджет -  365,7 млн.грн.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
Капітальний ремонт (Постанова Кабінету Міністрів України від

04.07.2017 року №  475) проектно-вишукувальні роботи майбутніх років -  2,1 
млн.грн.

Поточний середній ремонт -  771,6 млн.грн. (53,345 км/97,7 пог.м), в 
тому числі:
Постанова Кабінету Міністрів У країн и від 04.07.2017 року №  475 - 235,9
млн.грн. (9,4 км / 97,7 пог.м)

1. а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) 
(вибірково) -  900 тис.грн.

2. а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) (вибірково) 
(9,4 км) -  219,7 млн.грн.

3. міст ч/з р.Десна на км 113+742 а/д М-21 Житомир - Могилів- 
Подільський (60,9 п.м.) -  8,2 млн.грн.



4. міст ч/з р.Десна на км 114+032 а/д М-21 Житомир - Могилів- 
Подільський (36,8 п.м.) -  7,1 млн.грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року №  303 -  215,0 
млн.грн. (20,9 км)

1. а/д М -12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) 
(вибірково) (8,0 км) -  110,4 млн.грн.

2. а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) (вибірково) 
(1,2 км) -  23,6 млн.грн.

3. а/д Т-02-04 Південний обхід м. Вінниці на ділянці км 16+000 -  км 19+300 
(3,3 км) -  45,7 млн.грн.

4. а/д Т-02-05 /М-12/ - Куна -  Кунка - /Р-33/на ділянці км 0+000 -  км 8+395 
(8,4 км) -  35,3 млн.грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року №  651 -  320,7
млн.грн. (23,045 км)

1. а/д М -12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка на ділянці км 0+000
-  км 1+070 (під’їзд до м. Вінниця) (1,07 км) -  30,2 млн.грн.

2. а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) 
(вибірково) (15,0 км) -  240,1 млн.грн.

3. а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка на ділянці км 
504+025 -  км 511+000 (с. Краснопілка) (6,975 км) -  50,5 млн.грн.

Експлуатаційне утримання а/д загального користування -  289,96 
млн.грн., в тому числі:

- на дороги державного значення -  190,3 млн.грн.
- на дороги місцевого значення -  99,6 млн.грн.

М ІС Ц ЕВ И Й  Б Ю Д Ж Е Т
Поточний середній ремонт -  353,05 млн.грн.
- згідно затвердженого Переліку (митні кошти) (68,166 км) -  323,4 млн.грн.
- співфінансування (до Постанови КМУ від 29.03.17р. № 303) -  28,6 

млн.грн.
-С022214 Кобелецьке - Гришківці - Черемошне - Пирогів на ділянці км 

0+000 - км 12+340 (до м. Д.Нечая) -  1 млн. грн.
Експлуатаційне утримання а/д загального користування та 

співфінансування з селищними і сільськими радами -  12,7 млн.грн., в тому 
числі:

- на дороги державного значення - 1,2 млн.грн.
- на дороги місцевого значення - 11,5 млн.грн.

Ф А К ТИ Ч Н О  В И К О РИ С ТА Н О  у 2017 році -  1 270,2 млн.грн.
- капітальний ремонт (проектио-вишукувальні роботи майбутніх років)

-  2,1 млн.грн.
- поточний середній ремонт (разом) -  965,4 млн.грн., в тому числі: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017року №  475:
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років -  1,1 млн.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 53+429 - км 

58+000 (с. Жежелів) -  1,6 млн.грн.
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- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 114+005 - км 
116+334 (смт. Стрижавка) -  1,4 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 116+334 - км 
118+800 (смт. Стрижавка) -  1,7 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 104+642 - км 
108+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  69,9 млн. грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 108+000 - км 
111+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  58,1 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 111+000 - км 
114+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  62,9 млн.грн.

- освітлення на а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 
53+429 - км 55+429 (с. Жежелів) -  6,8 млн.грн.

- міст ч/з р.Десна на км 113+742 а/д М -21 Житомир - Могилів-Подільський 
-7,8 млн. грн.

- міст ч/з р.Десна на км 114+032 а/д М -21 Житомир - Могилів-Подільський
-  5,7 млн.грн.

- додаткові договори (М -21) - 240 тис.грн.
- М-21 Влаштування дренажів с.Дорожнє - 161 тис.грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 651:
- а/д М -12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 0+000

- км 1+070 (під’їзд до м.Вінниці) -  30,2 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

356+000 - км 361+000 (с.Садове -  с.Петрик) -  47,8 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

368+000 - км 370+000 (гр.Вінницького р-ну -  с.Ксаверівка) -  48,2 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

370+700 - км 373+000 (с.Ксаверівка -  с.Лисогора) -  38,6 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

373+000 - км 374+489 (с.Лисогора -  с.Якушенці) -  27,3 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

374+489 - км 377+376 (с.Якушенці) - 67,7 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

504+025 - км 51 1+000 (с.Краснопілка) -  50,5 млн. грн.
- а/д М -12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 0+000

- км 0+372 (під'їзд до м.Вінниці зі сторони м.Хмельницький) -  3,7 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 

331+586 - км 336+586 (с.Дяківці) -  3,5 млн. грн.
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років -  3,0 млн. грн.
- додаткові договори (М-12) - 285 тис.грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року №  303 (кредитні 
кошти):

- а/д М -12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка на ділянці км 
378+000 - км 386+000 (окружна м.Вінниці) -  96,8 млн.грн.

- а/д Т-02-04 Південний обхід м.Вінниця на ділянці км 16+000 - км 
19+300 -  43,8 млн.грн.
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- а/д Т-02-05 /М-12/ - Куна -  Кунка - /Р-33/ на ділянці км 0+000 - км 8+395 
(Гайсинський р-н) -  35,1 млн.грн.

- Освітлення на а/д М-12 Стрий - Тернопіль -  Кіровоград - Знам'янка на 
ділянці км 378+000 - км 386+000, окружна м. Вінниці -  23,1 млн.грн.

- Освітлення на а/д Т-02-04 Південний обхід м. Вінниця на ділянці км 
16+000 - км 19+300 -  10,7 млн.грн.
Митні кошти:

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 155+000 - км 
160+000 (с.Сьомаки - с. Рів) (5,0 км) -  34,4 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 180+000 - км 
183+000 (с.Кацмазів) (3,0 км) -  26,9 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 185+000 - км 
190+000 (с. Попівці) (5,0 км) -  36,9 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 190+000 - км 
194+000 (гр.Барського р-ну - с. Каришків) (4,0 км) -  33,3 млн.грн.

- Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань на ділянці 
км 113+097- к м  123+700 (Бережанка-Цибулівка) (1,1 км) - 3,8 млн.грн.

- Т-02-22 Шпиків - Тульчин - Тростянець -Бершадь на ділянці км73+807 - 
км 78+462 (гр. району с. Тростянчик) (3,0 км) - 265 тис.грн.

- Т-02-22 Шпиків - Тульчин - Тростянець - Бершадь на ділянці км 78+462
- км 93+281 (гр. р-ну Бершадь) (2,0 км) - 405 тис.грн.

- а/д Р-33 Вінниця -  Турбів -  Гайсин -  Балта -  В.Михайлівка - /М-16/ на 
ділянці км 121+900- км 124+050 (с.Мар’янівка) (2,15 км) - 5,3 млн.грн.

- а/д 0-02-11-06 Бруслинів -  Стрижавка на ділянці км 10+054 - км 11+220 
(смт. Стрижавка) (0,8 км) -  6,5 млн.грн.

- а/д С020721 Корделівка -  Заливанщина на ділянці км 3+970 -  км 5+570 
(с.Черепашинці) (1,6 км) - 4,96 млн.грн.

- Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань на ділянці 
км 47+947 -  км 53+875 (м. Ямпіль -  с. Добрянка) (5,928 км) - 1,3 млн.грн.

- Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань на ділянці км 
53+875 - км 60+100 (с.Добрянка - с.Качківка) (6,225 км) -  2,5 млн.грн.

- а/д Т-02-26 Гайсин - Теплик на ділянці км 21+520 - км 22+930 
(с.Корабелівка) (0,4 км) -  1,3 млн.грн.

- а/д Т-06-06 Бердичів - Погребище - Іллінці на ділянці км 22+300 - км 
31+300 (окремими ділянками) (5,0 км) -  8,4 млн.грн.

-С022329 Великий Митник -  Малий Митник на ділянці км 0+000 - км 
4+760 (4,76 км) -  6,98 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 183+000 - км 
185+000 (гр.Барського р-ну) -1,2 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський (2,273 км) на ділянці км 
130+727 - км 133+000 (поворот на Тиврів - Медмістечко)- 42,1 млн.грн.

-С022214 Кобелецьке - Гришківці - Черемошне - Пирогів на ділянці км 
0+000 - км 12+340 (до м. Д.Нечая) (3,3 км) - 1 млн.грн.
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Експлуатаційне утримання а/д загального користування та 
співфінансування з селищними і сільськими радами -  302,8 млн.грн., в тому 
числі:

за рахунок коштів державного бюджету:
- на дорогах державного значення -  190,3 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення -  99 млн. 733 тис.грн.
за рахунок коштів місцевого бюджету:
- на дорогах державного значення -  1,2 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення -  11,5 млн.грн.

В тому числі по експлуатаційному утриманню за звітний період виконані 
роботи:

-ямковий ремонт дорожнього покриття -  192 745,5 тис.грн.,
- зимове утримання автомобільних доріг -  54 376,1 тис.грн.,
- прибирання -  3 081,7 тис.грн.,
- озеленення -  3 276,8 тис.грн.,
- заходи з організації та безпеки дорожнього руху -  14 817,6 тис.грн.,
- інші роботи -  34 469,3 тис.грн.

У співфінансуванні з міськими, районними, селищними та сільськими 
радами фактично виконано робіт на загальну суму 11 687,9 тис.грн.

2. Розвиток сільської місцевості

Захід 2.1. В області діяла Програма розвитку рибного господарства у 
Вінницькій області на 2013-2017 роки, спрямована на створення сприятливих 
умов для функціонування рибогосподарського комплексу, стабілізації та 
нарощування обсягів виробництва рибної продукції, відтворення та охорони 
водних ресурсів.

З метою створення умов для розвитку рибогосподарського комплексу 
прийнято розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 30.11.2015 р. 
№ 731 «Про організаційні заходи щодо ефективного використання водних об’єктів» 
(зі змінами від 18.01.2016 р. № 19 та від 01.11.2016 р. № 817). Всього укладено 175 
договорів оренди водних об’єктів (2016 рік -  48 договорів, 2017 рік -  113 договорів).

Станом за 2016 рік до обласного бюджету надійшло коштів від орендної 
плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 
оренди обласною державною адміністрацією у сумі 456179 тис. грн. за 2017 рік
- 685385 тис. грн. відповідно.

За результатами проведеної повторної інвентаризації водних об’єктів у 
Вінницькій області нараховується 5736 водних об’єктів (3767 -  за межами та 
1969 -  в межах), з них перебуває у користуванні на умовах оренди, відповідно до 
типових договорів оренди водних об’єктів — 307 водних об’єктів (договори 
укладені в період 2014-2017 років) та на підставі договорів оренди землі -  1269 
водних об’єктів, укладених в період з 2003-2012 роки (962 -  за межами та 307 -  
в межах).
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За 2017 рік проведено зариблення однорічками, дворічками та 
цьоголітками товстолоба, коропа, білого амура, карася і судака в кількості 682 
тис. екз. Також Ямпільським районним товариством рибалок «Нептун» 
проведено зариблення річки Мурафа в межах Ямпільського району однорічками 
коропа, білого амура та карася в кількості 30 тис. екз.

З метою відтворення рибних запасів здійснювався контроль за 
зарибленням ставків і водосховищ, наданих у користування на умовах оренди.

В 2017 році проводились заходи з охорони водних біоресурсів у 
внутрішніх водоймах Вінницької області. Організовано та проведено 355 
рибоохоронних рейдів за участю працівників нацполіції, екологічної інспекції, 
інспекторів прикордонної служби Могилів-Подільського прикордонного загону 
та громадських інспекторів, представників засобів масової інформації і 
товариства мисливців та рибалок. Викрито 321 порушення правил рибальства, в 
тому числі 106 грубих порушень, пов’язаних з використанням заборонених 
сітних знарядь лову, електроструму, колючих знарядь. Затримано 288 
порушників правил рибальства, вилучено 108 заборонених сітних знарядь лову 
та 14 інших знарядь, 454 кг незаконно виловленої риби. Складено 33 акти на 
вилучені знаряддя лову. По 62 справах порушникам були пред’явлені позови на 
відшкодування збитків на загальну суму 69,3 тис. грн. Спільно з Головним 
управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області працівниками 
Вінницярибоохорони здійснювався постійний контроль за незаконним продажем 
водних біоресурсів і заборонених знарядь лову на ринках області. Викрито 29 
порушень продажу водних біоресурсів, у порушників вилучено 104 кг риби, яка 
незаконно реалізувалась.

Захід 2.3. У 2017 році на виготовлення та розміщення зовнішньої 
екологічної реклами (на зовнішніх стаціонарних носіях) використано 71,6 
тис.грн. (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища). 
Виготовлено та розміщено 20 рекламних оголошень на білбордах міст та селищ 
міського типу Вінницької області.

Всього на реалізацію даного завдання Стратегії у 2016-2017 роках виділено 
91,6 тис.грн., виконання заходів -  100%.

Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів 
розвитку регіонів 

3. Розвиток інтелектуального капіталу

Захід 3.1. З метою збереження традицій української сім’ї, формування у 
дітей поняття сімейних цінностей, підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, 
дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без 
догляду батьків, дітей загиблих героїв Небесної сотні, вимушено переміщених 
осіб із АР Крим, Донецької та Луганської областей, дітей, батьки яких загинули,
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постраждали чи беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, 
облдержадміністрація 11-12 травня 2017 року в рамках обласної акції «Подорож 
у дитячий світ» у сімейному парку активного відпочинку «Дитяча планета» (м. 
Вінниця, вул. Келецька, 117-Б) проведено заходи до Міжнародного дня сім’ї, 
яким охоплено 1200 дітей області. Діти стали учасниками цікавої музично- 
розважальної програми з низкою захоплюючих конкурсів, пізнавальних вікторин 
з безліччю призів. Крім того, всі учасники заходу взяли участь у спортивних 
розвагах: стрибках на батутах, лазінні по лабіринтах, занурюванні у поролоновий 
басейн, ковзанні з гірок та багато іншого. Працювали майстер-класи «Листівка 
для мами», виготовлення пазла «Будиночок». Проведення заходу формує у дітей 
поняття сімейних цінностей, вмінню спілкуватися, розмовляти один з одним 
засобами ігор, розваг, конкурсів, вікторин. А також активізує в свідомості і 
підсвідомості дітей питання приналежності до нації, сім’ї. Кожна дитина з 
нагоди свята отримали подарунки від облдержадміністрації, а також до 
проведення свята долучились: ТОВ НВП «АКВА», ПрАТ «Вінницька 
смакохарчова фабрика», ТОВ «Рошен-Кондитер».

Захід 3.2. 26 грудня 2017 року в обласному українському академічному 
музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбулось традиційне обласне 
свято новорічної ялинки на яке завітали з усіх районів та міст Вінниччини 
близько 1300 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

4. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 
регіонів

Захід 4.1. Облдержадміністрацією проведено конкурс інформаційних 
проектів. На конкурс було подано 58 проектів із 57 навчальних закладів.

Переможцями конкурсу було визначено 29 проектів. Серед яких: 12- 
загальноосвітніх навчальних закладів, 5 - професійно-технічних навчальних 
закладів, 5- вищих навчальних закладів та 7 коледжів і технікумів.

З обласного бюджету виділено 650 тис.грн. для реалізації проектів.
У вересні 2017 р. проведено закупівлю відповідного обладнання.

Захід 4.2 У 2017 році в промисловому секторі економіки реалізовано 26 
інвестиційних проекти загальною вартістю більше 2,15 млрд.грн. та створено 
1125 нових робочих місць, з них по галузях:

• харчова та переробна -  15 проектів на суму 540 млн.грн., 275 робочих 
місць;

• альтернативна енергетика -  5 проектів на суму 1,57 млн.грн., 20 робочих 
місць;

• машинобудування -  2 проекти, на суму 10 млн.грн., 680 робочих місць;
• добувна галузь - 1 проект на суму 2 млн.грн., 100 робочих місць;
• інші -  3 проекти на суму 30 млн.грн., 50 робочих місць;

На даний час супроводжується реалізація 60 довгострокових 
інвестиційних проекти (період їх реалізації 2018-2020 p.p.) на загальну суму 9,59
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млрд.грн., що дозволить створити додатково 7175 нових робочих місць, з них по 
галузях:

• харчова та переробна -  24 проекти на суму 2,38 млрд.грн., 2750 робочих 
місць;

• альтернативна енергетика -  20 проектів на суму 5,16 млрд.грн., 180 
робочих місць;

• машинобудування -  4 проекти на суму 877 млн.грн., 3750 робочих місць;
• добувна - 2 проекти на суму 17 млн.грн., 65 робочих місць;
• деревообробна - 1 проект на суму 1,05 млрд.грн., 300 робочих місць;
• легка промисловість - 1 проект на суму 6 млн.грн., 65 робочих місць;
• інші -  8 проектів на суму 97 млн.грн., 70 робочих місць;

Окрім того в аграрній сфері впроваджується 48 інвестиційних проектів 
загальною вартістю 2,16 млрд.грн, що дозволить створити 575 нових робочих 
місць.

Захід 4.3 3 метою налагодження співробітництва у галузі впровадження 
нових технологій, розвитку наукових та промислових відносин, залучення 
інвестицій в економіку області 11-17 січня делегація області на чолі з першим 
заступником голови ОДА А.П.Гижком перебувала у Китайській Народній 
Республіці.

З 27 травня по 2 червня 2017 року делегація керівників провідних 
підприємств області на чолі з головою облдержадміністрації В. Коровієм з 
офіційним візитом перебувала у м.Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Мета 
візиту - перейняття кращого досвіду у сфері залучення інвестицій, розвитку 
малого і середнього бізнесу в умовах зростаючої конкуренції, створення 
сприятливого бізнес-клімату, налагодження бізнес-контактів з потенційними 
партнерами.

08 вересня 2017 року відбувся V Міжнародний інвестиційний форум 
«Вінниччина - бізнес в центрі України». Мета проведення форуму - активізація 
економічної співпраці, презентація інвестиційного, економічного, 
агропромислового та туристичного потенціалу Вінницької області, а також 
встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного 
співробітництва. Участь у роботі форуму взяли представники бізнес-середовища 
області та регіонів-партнерів, Надзвичайні і Повноважні Посли Норвегії та 
Республіки Корея в Україні, делегації Посольства Великої Британії в Україні, 
Міжнародного трейд-клубу за участю економічних радників та торгових аташе
12 іноземних посольств, представники міжнародних організацій.

15-18 жовтня 2017 року офіційна делегація Вінницької області на чолі з 
першим заступником голови облдержадміністрації брала участь у X 
Європейському Економічному Форумі - ТОЭ7К1Е 2017 (м.Лодзь, Республіка 
Польща). В рамках програми перебування делегати взяли участь в дискусійних 
панелях на тему міжнародної кіберзлочинності, контролю в органах 
самоврядування та публічних інституціях, реалій четвертої промислової 
революції, старт-апової інновації, успішних моделей співпраці з інвесторами та 
ін. Також в ході офіційної зустрічі з Маршалком Лодзького воєводства відбулось
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підписання Плану заходів зі святкування 10-ї річниці співробітництва між 
регіонами, що відзначатиметься у 2018 році.

17-24 листопада відбулась виїзна економічна місія підприємців 
Вінниччини до м.Пекін, КНР. Представники провідних підприємств області 
представили власний стенд із пропозиціями для співпраці на IX ярмарку 
зарубіжних інвестицій СОШаіг. Також взяли участь в Українсько-Китайському 
форумі зі співробітництва в сфері виробничих потужностей та інвестицій. Крім 
того, вінницька делегація зустрілась також із представниками торгово- 
промислової палати Китаю.

5. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних товарних ринках

Захід 5.1. В рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2017 рік у минулому році на проведення 
інформаційно-навчальних заходів для підприємницьких структур області з 
обласного бюджету було виділено кошти в сумі 90,5 тис. грн.

Проведено 2 тематичних інформаційно-консультативний семінари 
«Загальні рекомендації суб’єктам підприємництва під час проведення перевірок 
контролюючими органами» та «Стратегія присутності малого і середнього 
бізнесу в Інтернеті». У семінарах прийняли участь біля 100 представників 
малого та середнього підприємництва.

Організовано та проведено заходи до Дня підприємця, 39 найкращих 
підприємців області були нагороджені почесними грамотами
облдержадміністрації та обласної Ради.

рганізовано та проведено щорічний Регіональний конкурс «Бізнес-еліта 
Поділля». Дипломи у семи номінаціях в різних галузях виробництва («Вершина 
лідерства», «Компанія-лідер», «Надійність», «Якість», «Стабільність», «Довіра», 
«Наша марка») отримали 120 переможців та лауреатів конкурсу «Бізнес-еліта 
Поділля». Видано XIV бюлетень «Бізнес-еліта Поділля».

В рамках заходу організація та проведення конкурсу бізнес-планів для 
підприємців-початківців (стартапи) проведено 2 семінари-консультації щодо 
написання бізнес-планів. Участь у семінарах взяли 19 учасників.

Захід 5.2. В області зареєстровано 2499 фермерських господарства, в 
користуванні яких знаходиться 260,2 тис. га сільськогосподарських угідь, в т.ч.
-  254,7 тис. га ріллі.

В області нараховується 95 сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативи, в т.ч.: молочних -  40, плодоовочевих -  7, з обробітку землі та 
збирання врожаю -  6, інших -  42 од. За 2017 рік СОКи надали послуг населенню 
на 16,5 млн. грн.

В області діє Програма розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, 
відповідно до якої проводиться підтримка особистих селянських, фермерських 
господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших 
суб’єктів господарювання в сільській місцевості.
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Зокрема, Програмою передбачено щорічне надання пільгових кредитів 
особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі через 
комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву». 
В 2017 році надано таких кредитів на 1,35 млн. грн. Одержувачі кредитів -  7 
фізичних осіб -  підприємців та 2 фермерських господарства.

Також відповідно до заходів даної Програми здійснювалось часткове 
відшкодування з обласного бюджету вартості закуплених доїльних установок 
або холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які 
утримують 3 і більше голів корів. В 2017 році відшкодування отримало 295 осіб. 
Сума відшкодування склала 996,3 тис. грн.

6. Раціональне використаний природно-ресурсного потенціалу, 
збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

Захід 6.1 Виготовлення презентаційного альбому "Заповідні куточки 
Вінниччини" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, 
передбачено 30,0 тис.грн., освоєння коштів 100%), надруковано 109 примірників 
фотоальбому. До альбому увійшли фотографії 15 об'єктів природно-заповідного 
фонду: національного природного парку "Кармелюкове Поділля" 
(Тростянецький та Чечельницький райони), 4 регіональних ландшафтних парків 
"Дністер" (Могилів-Подільський та Ямпільський райони) та інші об'єкти, які 
презентують біологічне та ландшафтне різноманіття області.

Захід 6.2. У 2017 році на територіях 12 об'єктів природно-заповідного 
фонду проведенозаходи щодо відновлення корінних природних комплексів. 
Використано 2216,9 тис.грн. коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища та місцевих бюджетів.

Всього у 2016-2017 роках такі роботи проведені на території 17 парків, що 
є об'єктами природно-заповідного фонду. Роботи профінансовано на суму 3325,5 
тис.грн., роботи виконані.

Захід 6.3. Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського 
зеленого туризму. Даний напрям діяльності сприяє розвитку малого та 
середнього бізнесу, зменшенню рівня безробіття у сільській місцевості, 
укріпленню міжнародних зав’язків, залученню внутрішніх та зовнішніх 
потенційних туристів до пізнання багатої природної та історико-культурної 
спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги тощо/

Сьогодні, в області послуги сільського зеленого туризму надають близько 
30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний 
відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, 
цікаве дозвілля. З них 2 садиби мають третю (найвищу) категорію системи 
категоризації сільської нічліжної бази «Українська гостинна садиба» та 7 садиб 
мають базову категорію. Водночас, слід відмітити тенденцію до підвищення 
якості послуг, що надаються. В 2017 році садибам сільського зеленого туризму у 
Вінницькій області не присвоювалось категорії «Українська гостинна садиба».
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Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський, 
Вінницький, Гайсинський, Немирівський, Могилів-Подільський, Муровано- 
куриловецький та Ямпільський райони.

В області успішно діє обласна громадська організація «Вінницький 
обласний осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні». Основними напрямками діяльності якої є: проведення семінарів та 
тренінгів з розвитку сільського зеленого туризму та розвитку сільських 
територій для сільських голів, селян та спеціалістів по туризму, постійні 
консультації для членів організації щодо впровадження послуги сільського 
зеленого туризму, організація спільної реклами господарів гостинних садиб, 
організація та проведення сільських фестивалів, написання соціальних проектів 
з розвитку сільських територій до українських та міжнародних фондів.

7. Розвиток транскордонного співробітництва

Захід 7.1 Активне співробітництво області з Республікою Молдова, в тому 
числі на рівні районів та територіальних громад, а також транскордонне 
співробітництво здійснюється в рамках діяльності Сврорегіону «Дністер». 
Зокрема завдяки діяльності Сврорегіону підписано і реалізується більше 40 угод 
між територіальними одиницями Вінницької області, районів Республіки 
Молдова та Румунії.

За ініціативи та підтримки Сврорегіону «Дністер» проведено низку заходів 
інформаційно-просвітницького, соціально-культурного, спортивного характеру: 
перший Міжнародний етнофестиваль «Дністровський вінок» (24 червня, 
с.Качківка Ямпільського району), в якому крім українських учасників взяли 
участь делегації з молдовських районів Окниця, Сорока, Шолданешти; III 
Міжнародний молодіжний фестиваль «Діти України і Молдови за мирне 
європейське майбутнє» (25 червня, м.Ямпіль), щорічне літературно-мистецьке 
свято «Русалка Дністрова» (15-17 вересня, с.Ольгопіль Чечельницького району), 
яке було приурочене до 180-річчя виходу в світ духовного пам’ятника 
української культури - альманаху «Русалка Дністрова» та 140-річчя українського 
композитора, хорового диригента, громадського діяча, педагога Миколи 
Леонтовича.

1 грудня 2017 року Сврорегіон «Дністер» в партнерстві з молдавською 
громадською організацією «Кутезеторул» розпочав реалізацію проекту 
«Транскордонна мережа інноваційного сільського господарства», який 
фінансується Європейським Союзом. Проект буде реалізовуватися протягом 
2018 року на території Вінницької області та Республіки Молдова (Центральний 
і Північний регіони) в рамках Програми територіального співробітництва країн 
Східного Партнерства Молдова-Україна ЕаРТС. Метою проекту є підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору за рахунок 
розширення контактів партнерів по обидва боки кордону і впровадження 
інноваційних рішень в даній сфері.

Захід 7.2 17-20 квітня офіційна делегація області на чолі з головою 
облдержадміністрації відвідала Ліберецький край Чеської Республіки. Основною



метою поїздки стало підписання Угоди між Вінницькою обласною державною 
адміністрацією та урядом Ліберецького краю щодо розвитку торговельно- 
економічного, науково-технічного і гуманітарного співробітництва. Згідно з 
програмою візиту делегація відвідала Ліберецьку крайову клінічну лікарню, 
технічний університет, підприємство з виробництва натуральних сиропів «Kitl 
s.r.o», зустрілась з бізнес-спільнотою краю, презентувавши інвестиційний, 
економічний та туристичний потенціал Вінницької області.

28 квітня у Вінниці пройшли українсько-молдовські консультації з 
консульських питань, в ході яких представники зовнішньополітичних відомств 
та дипломатичного корпусу обох країн обговорили основні аспекти поглиблення 
співпраці України з Республікою Молдова, зокрема, важливість обміну досвідом 
у міграційно-візовій сфері, питання охорони державного кордону між країнами 
та питання співпраці в сфері економіки. Консульські слухання були приурочені 
до відкриття Почесного консульства Республіки Молдова у м. Вінниця.

17-19 травня в області проходили заходи в рамках програми 
нідерландської торгової місії, організовані Посольством Королівства Нідерланди 
в Україні, Вінницькою ОДА та міською радою. До складу місії увійшли понад ЗО 
представників із 17 голландських компаній у сфері переробної промисловості, 
рослинництва і тваринництва, логістики та транспорту.

З 17 по 20 жовтня офіційна делегація Вінницької області на чолі з головою 
облдержадміністрації та у складі голів районних державних адміністрацій та 
міських голів міст обласного значення перебувала з офіційним візитом в 
Ясському повіті Румунії. В ході візиту відбулось офіційне підписання 
доповнення до Договору про співробітництво між Вінницькою обласною 
державною адміністрацією та Ясським повітом щодо співпраці в сфері 
соціального захисту. Делегація також відвідала комуну Чуря Ясського повіту 
Румунії, де було досягнуто домовленості про започаткування співпраці між 
Іллінецьким районом Вінницької області та комуною Чуря Ясського повіту 
Румунії, Шаргородським районом та комуною Ербичень, а також Гайсинським 
районом та комуною Тетеруш. В рамках програми делегація також ознайомилась 
з роботою сільськогосподарського підприємства «Agrimarvas», яке вважається 
одним з найбільших в Ясському повіті.

09-12 листопада офіційна делегація Вінницької області на чолі із 
заступником голови облдержадміністрації перебувала у Сьвєнтокшиському 
воєводстві Республіки Польща з метою участі у святкових заходах з нагоди 99-ї 
річниці незалежності Республіки Польща. В рамках візиту делегати також 
відвідали адміністрацію воєводських доріг Сьвєнтокшиського воєводства та 
підприємство «VIVE Textile Recycling».

9. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості

Захід 9.1 В галузі внутрішньої торгівлі відбуваються позитивні зміни в 
розвитку матеріально-технічної бази: впроваджуються сучасні торговельні 
технології, створюються роздрібні торговельні підприємства, які за рівнем 
культури обслуговування покупців відповідають вимогам європейських 
стандартів. Вітчизняні торговельні мережі, що здійснюють торгівлю під однією
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торговельною маркою, дотримуються єдиної стратегії діяльності, мають єдиний 
центр управління, координації та контролю, власні розподільні склади. В області 
успішно функціонують мережеві торговельні підприємства такі як: ТОВ НВП 
«Аргон» (мережі «Грош», «Грош Експрес», «К-маркет»); ТОВ «АТБ-Маркет» 
(мережа продуктових магазинів «АТБ-Маркет»); ТОВ «Фоззі-Фуд» (мережа 
супермаркетів «Сільпо»), гіпермаркети «Епіцентр-К», «МЕТРО Кеш енд Керрі 
Україна», аптечні підприємства (ТОВ «Фірма» Авіцена», ПП «КОНЕКС»); 
мережі автозаправок (ТОВ «ВОГ Рітейл», TOB «ОККО Рітейл», ТОВ «Альянс 
Еволюшн» ТМ «Авіас») тощо.

Крім того, активно розвивається фірмова торгівля місцевих виробників 
харчової та переробної промисловості: ТОВ «Літинський м ’ясокомбінат» ТМ 
ЛМК «Лідер»; ТОВ «Літинський молочний завод» ТМ «Білозгар»; ТОВ 
«Тульчинм’ясо» ТМ «Тульчин», «М ’ясна Країна», «Mr. Grill», «Хмизок»; ТОВ 
«Солодка мрія - Вінниця» ТМ «Солодка мрія»; ПрАТ «Вінницька харчосмакова 
фабрика» TM «BXCR», «Деліссо», «KBACKOFF» та інші.

За даними моніторингу в області функціонує 7112 об’єктів торгівлі.

10. Модернізація системи освіти

Захід 10.1. Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів та 
відкриття груп у функціонуючих ДНЗ залишається одним з пріоритетних.

За 2017 рік відкрито 22 групи в діючих ЗДО на 399 місць та 9 ЗДО на 573 
місця. Всього створено 972 додаткових місця, що становить 123% від плану.

Функціонує 805 закладів дошкільної освіти (56,7 тис. дітей). Різними 
формами дошкільної освіти охоплено 95,4 % дітей віком від 3 до 6 років, дітей 
5 років -  100%.

Захід 10.2. Станом на 01.01.2018 року прийняті рішення про створення 12 
опорних закладів з 24 філіями, з підвезенням 931 учня із сусідніх сіл. В тому 
числі 10 із 19 філіями знаходяться у об’єднаних територіальних громадах.

З метою сприяння створенню та функціонуванню опорних шкіл, 12
січня 2018 року на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» відбувся 
«круглий стіл» на тему: «Опорна школа: технології створення та управління».

Оскільки у районах триває процес об’єднання територіальних громад, їх 
межі остаточно не визначені, тому рішення про межі освітніх округів, опорні 
школи та їх філії передбачається прийняти до початку 2018 - 2019 навчального 
року.

Розроблено плани оптимізації мережі навчальних закладів. Процес 
формування освітніх округів області буде завершено після завершення 
об’єднання територіальних громад.

11. Створення ум ов для формування здорового населення

Заходи 11.1. Рівень поширення ВІЛ-інфекції серед вагітних області 
коливається в межах 0,22% - 0,24% і залишається нижчим за 
середньоукраїнський рівень (0,33% - 0,47%) та корелює із поширеністю ВІЛ-
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інфекції серед загалу населення. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини -  з 
числа дітей 2015 року народження - 4,48%. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які 
пройшли медичний огляд протягом року, серед загального числа ВІЛ- 
інфікованих осіб, які перебувають на обліку - 84%: показник коливається 81% - 
85%, що зумовлено міграцією населення (трудові мігранти, вимушені 
переселенці), відмовою від проходження медичного спостереження.

Ведеться робота з вирішення проблемних питань, а саме: розширення 
мережі кабінетів «Довіра»; втілюється децентралізація антирегровірусної терапії 
(APT). Планується створення виїзної амбулаторії Центру СНІДу.

Заходи 11.2. Кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують APT -  1721 
осіб. Показник перевищує прогнозоване на 20%, що пов’язано із постійним 
зростанням поширення ВІЛ-інфекції в цілому по Україні, та кількості пацієнтів, 
які потребують лікування, розширенням переліку показів до початку APT.

Заходи 11.3. Відсоток зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з 
туберкульозом (ТБ), які отримували APT під час лікування ТБ -  67,3%. Такий 
показник пов’язаний із складністю вчасного призначення високоактивної 
антиретровірусна терапії (ВААРТ) хворим на ТБ через важкість стану та відмову 
хворих від ВААРТ. Тенденція зберігається на рівні 84% - 87%. Для поліпшення 
даного показника застосовується молекулярно-генетичний метод діагностики 
(GeneXpert) з метою раннього виявлення мікобактерії туберкульозу (МБТ) та 
резистентності до ріфампицину; скринінгове анкетування хворих; та інші методи 
відповідно до клінічних протоколів.

Протягом 2017 року здійснено 443 дослідження з використання системи 
генно-молекулярної діагностики туберкульозу GeneXpert, у 19 випадках 
отримано позитивний результат.

Заходи 11.4. Відповідно до наказу МОЗ України від 28.09.2012 №751 «Про 
створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 
медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» локальні 
протоколи медичної допомоги та клінічні маршрути пацієнта розробляються в 
закладі охорони здоров’я на основі Національного стандарту (уніфікованого 
клінічного протоколу) медичної допомоги.

Протягом 2017 року облдержадміністрацією опрацьовано та затверджено 
локальні протоколи для надання медичної допомоги при 48 видах захворювань 
для закладів охорони здоров’я області.

Заходи 11.5. З метою забезпечення безперервного навчання медичних 
працівників, в рамках тісної співпраці з ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 2017 році 
проведено ряд профільних науково-практичних конференцій, на яких лікарям 
практичної охорони здоров’я надана інформація щодо сучасних медичних 
наукових досягнень, з метою застосування їх на практиці.

Фахівцями Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно 
з ГО «Інститут соціального розвитку» здійснювались виїзди у райони області з 
метою надання організаційно-методичної допомоги лікарям щодо організації
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паліативної допомоги, особливостям обігу наркотичних речовин та лікування 
хронічного больового синдрому у паліативних хворих. Також, під час виїздів, 
фахівцями виїзної дитячої паліативної бригади проводяться огляди паліативних 
пацієнтів серед дитячого населення області.

За сприянням Міжнародного Фонду «Відродження» проводиться навчання 
лікарів виїзної паліативної бригади у навчально-методичному центрі Івано- 
Франківського обласного клінічного центру паліативної допомоги.

В рамках співпраці зі Світовим Банком, на базі новоствореного 
регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 
патології, за участі провідних фахівців ВНМУ ім. М.І. Пирогова для лікарів ЛПЗ 
області проведено низку тренінгів з актуальних питань кардіології.

Окрім того, в області, впродовж останніх років, налагоджена робота 
«Школи лікаря ЗПСМ», «Школи кардіології», «Школи по програмі боротьби з 
церебро-васкулярною патологією», «Школи ревматології», окремі з яких, мають 
виїзний формат.

Всі вищеперераховані освітні заходи направлені на підвищення 
кваліфікаційного рівня лікарів області та проводяться з метою забезпечення 
надання якісної медичної допомоги населенню.

Заходи 11.6. В закладах охорони здоров'я продовжується впровадження 
формулярної системи. Налагоджена робота фармакотерапевтичних комісій. 
Щорічно складається план організаційних заходів із розробки, перегляду та 
оновлення регіонального формуляру. Дотримується процедура відкритого 
обговорення, проект Регіонального формуляру розміщувався на сайті 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Керівники та лікарі 
закладів охорони здоров'я області мають прямий доступ до регіонального 
формуляру. Всі лікарі у відповідності до положень Наказу Міністерства охорони 
здоров'я України від 22.07.2009р. №529 мають можливість для подання та 
розгляду заявки на включення лікарських засобів до регіонального формуляра. 
Наявний у кожному закладі області локальний формуляр з переліком 
міжнародної непатентованої назви (МНН), який застосовується лікарями в 
практичній діяльності.

Заходи 11.7. Нагляд за безпекою лікарських засобів при їх широкому 
медичному застосуванні є актуальним і важливим.

Впродовж 2017 року проводився моніторинг побічних реакцій лікарських 
засобів. Від закладів охорони здоров’я області надіслано 2186 карт-повідомлень 
про побічні реакції, або відсутність ефективності лікарських засобів.

Заходи 11.8. До складу національної збірної команди України на 2017 рік 
з літніх олімпійських видів спорту зараховано 189 вінничан, в тому числі: 
основного складу — 62, кандидатів -  56, резерву -  71 особа. З неолімпійських 
видів спорту -  294 спортсмени, в тому числі 101 -  основного складу, 117 — 
кандидаті в, 76 - резервного.
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Кількість членів національної збірної команди держави від Вінницької 
області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної роботи провідних 
тренерів області.

12. Соціокультуриий розвиток

Захід 12.1 В області діє «Програма підтримки національно-культурних 
товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку України на період 2016-2020 роки» затверджена рішенням Вінницької 
обласної Ради 4 сесії 7 скликання від 1 1 лютого 2016 року № 36 (виділено 160 
тис.грн.)

В рамках Програми було проведено різні заходи спрямовані на підтримку 
діяльності представників національних спільнот, збереження традицій, надбань 
та популяризації культури національних меншин. А також, налагодження тісних 
стосунків з країнами історичних батьківщин національних спільнот з 
відродження національних культур.

Захід 12.2. В області реалізовані спільні державно-церковні соціальні та 
духовно-просвітницькі проекти. Можливістю для їх реалізації стала Програма 
підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період
2016-2020 роки затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання Вінницької обласної 
Ради від 11.02.2016 року №36.

В рамках програми проведено наступні заходи на суму 269,0 тис.грн.:
- засідання обласної Ради церков та релігійних організацій (2,9 тис.грн );
- здійснено заходи щодо популяризації духовної спадщини Вінниччини, 

як своєрідної візитної картки області, підвищення рівня туристичної 
привабливості регіону. Упродовж року здійснено понад 24 поїздок Вінниччиною 
та Україною, в яких взяло участь більш ніж 1300 вінничан (105,932 тис.грн.);

- спільно з обласною Радою церков та релігійних організацій протягом 
квітня-травня поточного року проведено у середніх загальноосвітніх закладах 
м.Вінниці позакласні виховні години на тему: «Мій духовний світ»-5,0тис.грн

- взято участь в урочистих заходах з нагоди відзначення державно- 
церковних та ювілейних подій (5,0 тис. грн.). на привітання квітковими 
композиціями;

- проведено круглі столи, лекції, виховні години на тему «1917-2017роки- 
історичні уроки минулого» (5,0 тис.грн.);

- релігійними організаціями ХВЄ спільно з управлінням у справах 
національностей та релігій облдержадміністрації реалізовано в стаціонарних 
таборах відпочинку культурно-просвітницький захід: «Пізнаємо світ разом» 
(8,4тис.грн);

- комісії у справах душ пастирства родин РКЦ та часописом «CREDO» 
спільно з управлінням у справах національностей та релігій 
облдержадміністрації провели науково -практичну конференцію (5тис.грн);

- підтримка веб-сайту «Вінниччина релігійна та міжнаціональна» 
(1тис.грн);
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- створено 3 духовно-просвітницькі телепрограми «Духовні скрижалі 
Подільського краю», «Історія церков мого краю» (ЗО тис.грн.)

- науково-практична конференція на тему: «1917-2017 -  історичні уроки 
минулого століття. Духовний та міжнаціональний аспект» (10,0 тис.грн)

- закупівля інвентарю для літніх таборів (50тис.грн)
- проведення екскурсій в стаціонарних таборах відпочинку дітей 

(50тис.грн).

Захід 12.3. Мережа закладів культури області становить 2122 одиниці, що 
відповідає державним нормативам. Впродовж 2017 року вона зменшилась на 2 
заклади: в населених пунктах с. Мала Тернівка Крижопільського, с. Ступник 
Хмільницького, с. Підлісне Літинського районів, де кількість жителів становить 
менше 120 чоловік призупинено діяльність закладів культури. Обслуговування 
жителів здійснюватиметься закладами розташованими в центральних садибах 
територіальних громад.

Рішенням Тростянецької селищної ради створено Тростянецький міський 
центр культури та дозвілля.

Рішенням Вінницької міської ради від 24.02.2017р. №625 створено 
комунальне підприємство «Центр історії Вінниці».

Впродовж року створено 34 територіальних громади в яких знаходиться 
273 закладів культури. Новостворені громади володіють значним туристично- 
рекреаційним, культурно-історичним і природним потенціалом, а розвиток 
культурної сфери забезпечить підвищення рівня зайнятості населення, 
зменшення трудової міграції, формування позитивного іміджу громад. З метою 
забезпечення оптимальних умов співпраці між управління культури і мистецтва 
та об’єднаними територіальними громадами створено консультаційний центр 
сприяння ОТГ в реформуванні галузі культури.

У новостворених громадах під час формування структури галузі культури 
виникає низка проблемних питань, які потребують оперативного вирішення. 
Зокрема:

1 .Створення в ОТГ органів управління галуззю культури та забезпечення 
їх фаховими працівниками.

2.Налагодження постійної співпраці голів та органів управління галуззю 
культури ОТГ з управлінням культури і мистецтв та обласними методичними 
центрами. (Інформування щодо діяльності закладів культури, спільне вирішення 
проблемних питань, підтримка перспективних творчих ініціатив на обласному 
рівні).

3.Розподіл фондів бібліотек централізованих (чи частково 
централізованих) бібліотечних систем між ОТГ, які входять до одного району.

4.Передача закладів культури, що знаходяться на території ОТГ до 
управління виконкомів ОТГ.

Захід 12.4 Забезпечуючи створення належних умов для розвитку 
національної кінематографії та кіномистецтва в області відбулись зміни в мережі 
закладів культури обласного підпорядкування. Рішенням 21 сесії 7 скликання 
№104 від 30 червня 2017 року «Про створення комунального закладу «Центр
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кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» та припинення шляхом ліквідації 
обласного комунального підприємства «Вінницякіно» створено вищеназваний 
заклад. Наразі оголошено конкурс на зайняття посади директора КЗ «Центр 
кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля».

13. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 
житлом

Захід 13.1 У 2016 році розпочалась реконструкція очисних споруд в м. 
Гайсин -  загальна вартість проекту 8 127,9 тис. грн. (державний бюджет -  5 200,0 
тис. грн., обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі
-  Фонд) -  2 500,0 тис. грн., місцеві бюджети -  427,9 тис. грн.); станом на
01.01.2018 року освоєно 7 656,3 тис. грн., з яких 2 028,4 тис. грн. кошти Фонду 
та 424,1 тис. грн. -  кошти місцевих бюджетів. Завершення реалізації заходу у 
2018 році.

У 2017 році розпочато роботи з реконструкції очисних споруд в смт Глухівці 
Козятинського району. Загальна вартість природоохоронного заходу становить
13 784 тис. грн., у тому числі І черга -  4 444,5 тис. грн. (2000,0 тис. грн -  кошти 
Фонду; 596,3 тис. грн -  кошти місцевого бюджету). Завершення робіт з 
реконструкції І черги у 2018 році.

Протягом 2016-2017 року проводилась реконструкція очисних споруд у м. 
Ямпіль загальною вартістю робіт 7 068,2 тис. грн. (З 000,0 тис. грн. - кошти 
Фонду; 213,2 тис. грн. -  місцевий бюджет). Завершення робіт передбачається у 
2018 році.

У 2016 році розпочато реконструкцію КНС у м. Тульчин. Загальна вартість 
проекту -  4 059,4 тис. грн. (З 600,0 тис. грн. -  кошти Фонду; 459,4 тис. грн. -  
місцевий бюджет). Протягом 2016-2017 року освоєно 2 511,0 тис. грн. коштів 
Фонду та 459,4 тис. грн. коштів місцевого бюджету. Реалізація заходу у 2018 
році.

Розвиток міжрегіонального співробітництва

Захід 14.1. Спортсменами області на міжнародних змаганнях здобуто 97 
медалей різного гатунку (44 золотих; 24-срібних; 29-бронзових) та 536 медалей 
на всеукраїнських змаганнях (192 - золотих, 167 -  срібних, 177 - бронзових), 
підготовлено 245 - кандидатів у майстри спорту, 78 - майстрів спорту України та 
З майстри спорту України міжнародного класу (Ірина Буй -  лижні перегони, 
Оксана Дяченко - армспорт, Олександр Ремішевський -  риболовний спорт) та 1 
Заслужений майстер спорту України.

Найбільш вагомими були виступи наступних спортсменів, членів збірних 
команд області та України:

Марата Крижанського -  переможець Кубку Європи з дзюдо серед юнаків 
та дівчат до 18 років в Чехії;

Олега Царькова -  срібний призер чемпіонату Європи зі стрільби кульової 
в Словенії;
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М ар’яни Шевчук -  золотої медалістки Кубку світу з пауерліфтингу в м. 
Дубай (ОАЕ).

Ірини Буй - бронзової призерки чемпіонату світу з лижних перегонів в 
Німеччині серед спортсменів з вадами ОРА;

Владислава Кремінського -  переможця міжнародних рейтингових змагань 
першої категорії “Гран-Прі Польщі” з велосипедного спорту (трек), які відбулись 
ЗО червня-2 липня 2017 року у м. Прушков (Польща);

Олени Колесниченко -  бронзової призерки з бігу на 400 м. з бар’єрами 
командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбувся у Франції;

Світлани Тросюк -  золотої медалістки Всесвітніх ігор 2017 року з сумо;
Антона Слушного, який здобув бронзову нагороду в особистому заліку та 

бронзову нагороду в командному заліку на Дефлімпійських іграх 2017 року з 
дзюдо;

Аліма Брижака - бронзового медаліста в командному заліку на 
Дефлімпійський іграх 2017 року з дзюдо та інших спортсменів;

Лесі Леськів - переможниці і дворазова призерка чемпіонату Європи з 
кульової стрільби в м. Баку (Азербайджан).

Захід 14.2. Пріоритетом у галузі торгівлі є розвиток торгівлі і реалізація 
товарів вітчизняного виробництва, особливо місцевих товаровиробників. З 
метою забезпечення споживчого попиту населення в області функціонує близько 
98 постійно-діючих ярмарків, де систематично за графіком проводяться 
ярмаркові заходи. Так, протягом січня 2018 року в області проведено 392 
ярмарки, на яких реалізовано товарів на суму 28,7 млн.грн.

В даних заходах приймають участь місцеві виробники 
сільськогосподарської продукції та суб’єкти господарювання, які реалізують 
продукцію власного виробництва.

Захід 14.3 В книгозбірнях області надаються послуги «Віртуальні зустрічі 
з рідними» під час яких відвідувачі бібліотеки мають змогу спілкуватися зі 
своїми рідними через соціальні мережі та Skype, оформлено тематичні полиці 
«Донбас. Схід і захід разом», «Мозаїка культур народів України».

15. Розвиток прикордонних територій

Захід 15.2. В 2017 році організовано 174 конкурси і фестивалі народного 
та сучасного мистецтва, учасниками яких стали більше 2 тисяч творчих 
колективів та понад 3600 окремих виконавців.

У червні 2017 року відбувся Міжнародний фестиваль OPERAFEST- 
TULCHYN. В рамках фестивалю було проведено Перший всеукраїнський 
практичний Форум «Культура та креативні індустрії -  як спеціалізація розумної 
стратегії розвитку малої території» за участю Міністра культури України Евгена 
Нищука. За підрахунками фестиваль відвідало понад 15 тисяч глядачів. Під час 
фестивалю свої програми представили хорові колективи та три симфонічні 
оркестри з Києва, Львова та Вінниці. Впродовж двох днів виступили понад 300
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артистів із України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, маестро-диригенти з 
Німеччини, США, Польщі.

Значною подією в мистецькому житті області стало святкування 80-річчя з 
Дня заснування обласного академічного театру ляльок та X міжнародний 
фестиваль «Подільська лялька» учасниками якого стали 16 творчих колективів з 
5 країн.

Академічне мистецтво відіграє важливу роль у розвитку національної 
самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства. 
Щороку Міжнародний фестиваль ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк збирає 
на Вінниччині видатних співаків і музикантів з понад 15 країн світу.

Однією із найочікуваніших подій цьогорічного фестивалю стала 
презентація новоствореного симфонічного оркестру Вінницької обласної 
філармонії. Це дало можливість не тільки створити нові робочі місця для 
професійних музикантів, а й можливість поціновувачам великого мистецтва 
ознайомитись з кращими зразками класичної музики та знаними виконавцями з 
України і країн Європи. Цей колектив має свою неповторну індивідуальність, яка 
з часом обов’язково стане трендом сучасної європейської культури.

З метою збереження і популяризації народних традицій проведено низку 
заходів, серед яких міжнародні фестивалі національних культур «Всі ми діти 
твої, Україно!» та народної хореографії «Барвінкове кружало» Всеукраїнське 
літературно-мистецьке свято сатири і гумору ім. С. Руданського та 25 обласних 
мистецьких проектів: фестиваль народної творчості «Різдвяне диво», конкурс 
читців «Кобзар і Україна», молодіжний етнофестиваль «Калинові мости», свято 
духової музики «Сурми Поділля», свято фольклору ім. Гната Танцюри, конкурс 
популярної музики «Музика літа», літературно-мистецьке свято «Мови різні - 
душа одна», пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг», свято 
обрядових хлібів «Народу вічний оберіг», мистецький фестиваль «Мамину 
сорочку пригорну до серця», X фестиваль народної творчості «Скарби Поділля» 
та мистецький проект «Молодь за майбутнє України).

В рамках відзначення 140-річчя з дня народження нашого земляка, 
видатного українського композитора, хорового диригента та громадського діяча 
М. Д. Леонтовича в області проведено низку заходів, серед яких:

- встановлено погруддя композитора біля Вінницького училища культури і 
мистецтв ім. М.Д.Леонтовича в с. Білоусівка Тульчинського району встановлено 
погруддя М.Леонтовича;

-рішенням сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради присвоєно ім’я М. 
Леонтовича Вінницькій обласній філармонії;

-проведено науково-практичну конференцію «Микола Леонтович: 
музична легенда Поділля» в музеї М.Леонтовича (с. Марківка Теплицького 
району);

-започатковано Всеукраїнську премію імені М.Д. Леонтовича в 
номінаціях «професійний композитор» та «професійний хоровий колектив»;

-започатковано Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва імені 
М.Д.Леонтовича, де вперше встановлено рекорд України в категорії «Масові 
заходи». Було зафіксовано, що впродовж трьох днів фестивалю хорового 
мистецтва взяли участь 40 аматорських і професійних хорових колективів (в них
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1500 учасників), якими виконано 100 творів М.Д. Леонтовича та масове 
виконання всесвітньовідомого «Щедрику» під час флеш-мобу.

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального Г
розвитку облдержадміністрації

•V

Володимир МЕРЕЖКО
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