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

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2020 року за підсумками 9 місяців 2018 року

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від .№893 затверджено 
Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року 
(нова редакція) (далі -  Стратегія).

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання №52 затверджено І 
етап виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на 2016-2017 роки.

20 грудня 2017 року рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №575 затверджено ІІ 
етап виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі -  План).

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії -  прискорити економічне 
зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом’якшенням 
можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням 
регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає 
комбінацію заходів щодо розвитку на три роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів 
і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і 
опрацьовані у 142 проектах, що згруповані у чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах.

Станом на 01.10.2018 року реалізується 63 проекти (44,4% від загальної кількості) (в 
ІІІкварталі 2018року — 23 проекти), які включені до Плану. Використано 293,4 млн.грн., 7,4 
млн.дол.США та 346,3 тис.Євро. Фінансування проектів здійснюється за рахунок різних 
джерел. Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані, є відсутність 
фінансування.

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області
Пріоритет включає в себе 7 проектів, з яких реалізовуються 3 проекти (ІІІ квартал -  

1 проект).

Безпека життєдіяльності населення області
Проект «Створення центру безпеки в Студенянській об ’єднаній територіальній 

громаді» за рахунок місцевого бюджету освоєно 45,0 тис. грн. на виготовлення ПКД.

Проект «Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км. 
с. Велика Кісниця Ямпільськогорайону Вінницької області» реалізується за рахунок обласного 
бюджету. Освоєння 789,1 тис.грн. Проводиться відновлення котлованів. Здійснюються 
земельні роботи. Виконано 66% робіт. Повністю завершити роботи планується до кінця 
поточного року.

Проект «Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг -  інноваційний 
інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних 
послуг сільському населенню» Бабчинецької ОТГ, фінансуватиметься за рахунок ДФРР та 
місцевого бюджету. Проведено тендерні закупівлі.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
-Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення.
-Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній 

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



Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної 
роботи

Проект «Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через 
українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки» не реалізувався в зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких 
верствах суспільства

Проект «Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у  м.Ладижин» планується 
реалізувати у 2019 році.

Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Пріоритет включає в себе 16 проектів, з яких у звітному проекті реалізовуються 5 

проектів (в ІІІ кварталі 2 проекти).

Розвиток секторів економіки у  сільській місцевості та покращення якості життя 
жителів села

До даного напрямку включено 6 проектів, з яких в звітному періоді реалізується 1 
проект.

«Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих 
господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери 
Томашпільського району» реалізується за рахунок коштів Європейського Союзу, ДФРР, 
обласного, районного бюджетів. З початку реалізації проекту облаштовано 100 га пасовищ, 
придбано молоковоз, створено юридичну консультацію, організовано поїздку для 
ознайомлення з роботою подібних кооперативів у Львіській області, проведено семінари, 
тренінги, навчання, напрацьовано всю нормативну документацію для створення і роботи 
кооперативу тощо.

На даний час на будівельному майданчику з реконструкції міні-цеху з переробки 
молока в с. Антонівка здійснюються будівельні роботи надземної частини приміщення 
очисних споруд, здійснено підключення до мережі водозабезпечення. На першому поверсі 
приміщення міні-цеху проводяться монтажно-будівельні роботи. Завершено роботи з 
виготовлення та здійснення комплектування усіх вузлів технологічної лінії для міні -цеху з 
переробки молока. Завезено технологічне обладнання. Освоєно 17618,4 тис.грн.

Проекти, які були подані на конкурс проектів регіонального розвитку за кошти 
державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не 
включені:

- «Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у  Вінницькій 
області» сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для отримання 
специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення господарської діяльності, 
важливості диверсифікації економіки, а також запровадження фінансового механізму 
стимулювання диверсифікованого виробництва.

- «Формування агрологістичних можливостей сільських об ’єднаних громад Вінницької 
області» передбачає підвищення рівня обізнаності представників об’єднаних громад, які 
працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію сільськогосподарського 
виробництва, раціоналізацію структури сільськогосподарського виробництва для підвищення 
його доданої вартості.

На 2019 рік заплановано реалізацію 3 проектів:
- «Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими 

філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств» передбачає 
створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) для виконання



координаційної функції з придбання засобів виробництва, проведення технічних консультацій 
та збуту сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та 
фермерськими господарствами;

- «Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення 
більшої ефективності у  переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої 
вартості» передбачає придбання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами 
сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого надання в оренду особистим 
селянським та фермерським господарствам, а також надання консультацій та допомоги для 
придбання спеціалізованого обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної 
сільськогосподарської продукції;

- «Створення Аграрного кластера у  Вінницькій області» передбачає удосконалення 
організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, переробних 
компаній, науково-дослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування.

Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика
До даного напрямку включено 3 проекти, з яких в звітному періоді реалізується 2 

проекти (ІІІ квартал -  1 проект).
- проект «Будівництво сонячних електростанцій у  Піщанському та Чечельницькому 

районах». В Чечельницькому районі ТОВ «Паралісент» заплановано будівництво 2-х 
сонячних електростанцій потужністю 8 МВт кожна. На даний час для реалізації проекту 
виділено земельні ділянки площею 16,3 га в с. Білий Камінь та 53 га і 34,5 га в с. Луги. Однак 
відсутня угода про партнерство між інвестором та органами місцевого самоврядування. В 
Піщанському районі для реалізації проекту планується виділити земельну ділянку площею 23 
га в с. Ставки.

- проект «Будівництво біогазового комплексу у с. Василівка Агропромхолдингом ПАТ 
«Миронівський хлібопродукт» передбачає будівництво біогазової станції потужністю 20 МВт 
для утилізації відходів виробництва ВП «Вінницька птахофабрика». Планується виробництво 
електро- та теплової енергії за рахунок спалювання біогазу, а також виробництво органічних 
добрив. У вересні 2018 року завершено будівництво та введено в експлуатацію І лінію 
біогазової станції потужністю 10 мВт для утилізації відходів виробництва. Будівництво другої 
черги біогазової станції потужністю 10 мВт планується завершити в 2019 році.

Проект «Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних 
енергоефективних проектів» передбачає надання підтримки державним установам у 
зменшенні витрат на споживання енергоносіїв шляхом використання відновлювальної енергії, 
а також реалізацію громадами економічно-ефективних проектів з використання 
відновлювальної енергії та виробництва її для комерційної діяльності. Початок реалізації 
проекту планується на 2019 р.

Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та 
міжнародної донорської допомоги

До даного напрямку включено 3 проекти, у звітному періоді реалізується 2 проекти, 
(в ІІІ кварталі 1 проект)

Проект «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та 
мігматитів» планується реалізовуватися за кошти інвесторів. Проводяться відновлювальні 
роботи на підприємстві, виготовлена проектна документація на підключення електроенергії. 
Освоєно 1200 тис.грн.

В рамках реалізації проекту «Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у  
Вінницькій області» 7 вересня 2018 року у м.Вінниця проведено VI Міжнародний 
інвестиційний форум «Вінниччина -  бізнес в центрі України», який об’єднав майже 500 
учасників з різних країн світу. 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 Угорщини, Республіки Молдова та Грузії, 
представники дипломатичного корпусу Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, 
Швеції, Представництва ЄС в Україні, представники Уряду України, інвестиційні компанії, 
міжнародні експерти.

В рамках заходу були презентовані: виклики та головні цілі розвитку Вінницької 
області, маркетингова стратегія м. Вінниці, результати успішної реалізації інвестиційних 
проектів в регіоні.

Проекти «Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних 
інвестицій» у 2018 році не фінансувалися.

Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу
До даного напрямку включено 4 проекти.

ВОГО «СТІНА» планує реалізувати 2 проекти в рамках виконання плану дій реалізації 
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 
року (протягом звітного періоду кошти на реалізацію проектів не виділялися):

- «Створеннярегуляторного хабу». Основним завданням якого є зменшення існуючих 
регуляторних бар’єрів та запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси 
малого бізнесу.

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і 
середніх підприємств» 30 березня 2018 року було проведено круглий стіл на тему: 
«Сприятливий бізнес-клімат на місцевому рівні - спільна відповідальність влади, бізнесу, 
громади». В ході заходу обговорювали питання створення необхідних умов для розвитку 
підприємництва на місцевому рівні, а також впровадження відкритої регуляторної платформи 
у місті Вінниці. В результаті прийнято рішення по створенню спільного регуляторного 
майданчику для якісної реалізації регуляторної політики в місті. З метою вдосконалення 
регуляторного середовища, було затверджено розпорядженням міського голови «План заходів 
з організації і здійснення перегляду місцевого регуляторного середовища у сфері 
господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Вінниця».

Реалізацію даного проекту заплановано на 2019 рік.

- «Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у  Вінницькій області 
шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена» метою є створення умов 
цивілізованого просування інтересів МСП через створення офісів установи бізнес-омбудсмена 
в територіальних громадах область.

Протягом 9 місяців 2018 року інституцією бізнес-омбудсмена у Вінницькій області 
було розглянуто 36 звернень від суб’єктів підприємництва.

В 2019 році плануються розпочати реалізацію 2 проектів:
- «Рух підприємців Я для моєї громади».
- «Створення регіонального центру підтримки підприємництва».

Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШ НЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Пріоритет включає в себе 10 проектів. За 9 місяців 2018 року реалізовується 4 проекти 

(в ІІІ кварталі 3 проекти), решта проектів не фінансувалися.

- проект «Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської 
об'єднаної територіальної громади та їх видалення» смт. Брацлав. В 2017 році придбано 39



контейнерів для організації роздільного збирання побутового сміття, укладено відповідні 
угоди з населенням. Затверджені схеми санітарної очистки та графіки вивезення побутового 
сміття. Головна проблема -  відсутність спеціалізованої техніки. В даний час збирання сміття 
виконується за допомогою трактора з причіпом.

- в зв’язку з економічною недоцільністю та відсутністю необхідної кількості 
переробної сировини проект з будівництва сортувального цеху твердих побутових відходів 
на території Теплицької селищної ради буде реалізовано в іншому форматі: згідно 
розробленого проекту передбачається придбання пресу для пакетування твердих побутових 
відходів (пет-пляшка) та обладнання для складування пакетованих твердих побутових 
відходів (ангар з металоконструкцій). Загальна вартість проекту 340,3 тис.грн., в т.ч. 300 тис. 
грн. обласний фонд охорони навколишнього середовища, 40,3 тис.грн. виділено рішенням 27 
сесії Теплицької селищної ради 7 скликання від 29.06.2018 року № 435. Укладено угоду на 
придбання пресу.

- проект «Запровадженняроздільного збору ТПВ та будівництво сміттєсортувальної 
станції» м. Жмеринка. Визначено місця для розміщення контейнерів для роздільного збору 
сміття в межах міста.

- проект «Будівництво станції сортування твердих побутових відходів 
продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів- 
Подільського району». За звітний період Серебрійською сільською радою прийнято рішення 
про виділення та передачу в постійне користування земельної ділянки площею 13 га для 
Могилів-Подільської міської ради під будівництво станції сортування ТПВ. За кошти міської 
ради замовлено та виготовлено робочий проект, який в даний час потребує проходження 
процедури оцінки впливу на довкілля.

- проект «За чисте довкілля», Мельниківська сільська рада. Виділено земельні ділянки 
загальною площею 0,03 га для відведення під майданчики для збору та сортування побутового 
сміття. На даний час існує проблема відповідного облаштування цих майданчиків.

- проект "Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових 
відходів в смт. Оратів Вінницької області" не впроваджено. На заміну даного проекту 
Оратівською ОТГ в 2017 році збудовано 2 контейнерних майданчики для роздільного 
збирання сміття, у 2018 році планується побудувати ще 5 майданчиків. Для переробки твердих 
побутових відходів Оратівською ОТГ складено Меморандум з Іллінецькою ОТГ для 
переробки відходів, які будуть транспортуватись з Оратівського району.

- завершено проект «Запровадженняроздільного збирання твердих побутових відходів 
у  Шпиківській об'єднаній територіальній громаді», який фінансувався за рахунок обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету в сумі 194,7 
тис.грн. Облаштовано 4 майданчики, встановлено контейнери.

- проект «Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів». Даний 
проект включений до переліку заходів Регіональної програми охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 рр., 
але до плану фінансування на 2018 рік не увійшов.

- проект «Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на 
територіях та о б ’єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва». 
Заплановано використання 3363,7 тис. грн. на проведення робіт на територіях 11 об'єктів. 
Укладено договори на виконання робіт у 7 парках на суму 1572,4 тис.грн. Станом на 10.10.2018



року роботи виконані повністю у 4 парках, по 3 -  роботи завершуються. Використано 532,2 
тис.грн. (34%).

- проект «Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна 
від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900м в 
межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області». Для виконання заходу 
укладено договорів на 4,58 млн.грн., освоєно 4,02 млн.грн. (88%). Заплановані роботи 
практично завершені, проте виникла необхідність у проведені додаткових робіт та 
додатковому фінансуванні (орієнтовно 1,6 млн.грн.). Проведено коригування проектної 
документації. .

Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ 
ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ 
І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.

Пріоритет включає в себе 109 проектів, за 9 місяців 2018 року реалізовуються 52 
проекти ( ІІІ квартал - 17 проектів).

Підвищення рівня якості освіти
До даного напрямку включено 16 проектів, з яких 9 проектів реалізовуються (ІІІ 

квартал -  3 проекти).
Завершено 3 проекти, які реалізувалися за рахунок державного та обласного бюджетів:
- ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району - 

добудова незавершеної будівлі - 3063,2 тис.грн.
- завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі Михайлівської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступеня, Гайсинськийрайон - 3041,43 тис.грн.
- реконструкція середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Сосонка 

Вінницького району -  7776,6 тис.грн.

Проект «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І  -  ІІІ ступенів с. Клембівка, 
Ямпільського району, Вінницької області» фінансується за рахунок районного бюджету. 
Заключено пряму угоду з підрядною організацією ФОП Ковач П.І. та проплочено авансовий 
платіж в сумі 814,6 тис. грн.

На даний час проведено демонтажні роботи та встановлено нову мережу опалення в 
середині приміщення закладу. Замінено вікна на енергозберігаючі та ведуться роботи по 
утепленню фасаду будівлі, облаштування козирків, відливів та стоків. Роботи на об’єкті 
тривають.

Проект «Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. 
Шпиків Тульчинського району» реалізується за рахунок субвенції та місцевого бюджету. 
Освоєно 4809,5 тис.грн. Виконані будівельні роботи харчоблока, пральні, утеплення підлоги. 
Продовжуються роботи.

Проект «Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи 
у  с. Сокіл Чернівецького району фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. 
Освоєно 1139,2 тис.грн. Готовність 50%.

Проект «Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 
по вул.Героїв України (бувш. Вул. К.Маркса), 90 в смт Крижопіль» реалізується за рахунок 
місцевого бюджету. Освоєно 1159,3 тис.грн. Готовність 45%.

Проект «Будівництво школи, с.Гопчиця Погребищенського району». Проект 
фінансується за рахунок обласного бюджетів. Освоєно 915,8 тис.грн. Здійснюється 
корегування ПКД.



Проект «Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих 
робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу 
«Немирівський професійний ліцей» реалізується за рахунок державного бюджету. 
Підготовлюється пакет документів для отримання ліцензії з професій «Електрозварник 
ручного зварювання», «Зварник». Освоєно 1960 тис.грн.

В звітному періоді проекти не реалізуються, в зв’язку з відсутністю фінансування:
- реконструкція Червонянської загально освітньої школи І-ІІ ст. в дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко»;
- створення центру безпеки в Студенянській об’єднаній територіальній громаді;
- реконструкція частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під дитячий садочок ДНЗ по 

вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району;
- реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Леніна, 

124, с. Вербка Чечельницького району;
- нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по 

вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району;
- реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. 

Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району;
- реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по 

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

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області
До даного напрямку включено 32 проекти, з яких 15 проектів реалізовуються (ІІІ 

квартал -  5 проектів).

Проект «Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у  смт.Теплику» реалізується за 
рахунок державного, обласного та районного бюджетів. Виконано внутрішні та зовнішні 
оздоблювальні роботи. Встановлено інженерні системи водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання. Утеплено горищний поверх. Встановлено внутрішні двері, проведено 
внутрішню електромережу. Викладено керамічною плиткою підлогу в коридорах, панелях та 
санвузлах, проведено благоустрій території. Планується придбання та встановлення ліфту, 
облаштування підвального приміщення.

Проект «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по 
вул. Київська, 68 в м. Вінниця» реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету та 
міського бюджету. Освоєно 18303,3 тис.грн. Готовність 37%.

Проект «Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького 
обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)» реалізується за рахунок ДФРР та 
обласного бюджету. Освоєно 22110,5 тис.грн.

Проект «Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного 
корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова» реалізується за рахунок 
обласного бюджету. Закуплено обладнання. Проводяться міжнародні процедури закупівель. 
Освоєно 2360 тис.грн.

Реалізація проекту «Складоварозвитку системи охорони здоров ’я  Вінницької області, 
направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» 
розпочалась з 2015 року. Фінансування здійснюється за кошти обласного, місцевого бюджету 
та позики МБРР. З початку реалізації проекту використано грантових коштів на суму 5,6 млн. 
долл.США та місцевих коштів -  2,8 млн. долл.США.

Триває будівництво Регіонального центру (160 млн. грн).



Замовником отриманий дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
№ІУ-113181450087 від 25.05.18 р. на початок будівельних робіт. Підрядник ТОВ «КСМ- 
ГРУП» розпочав будівельні роботи на будівельному майданчику. Згідно умов договору 
Підряднику сплачено авансовий платіж в розмірі 15% від акцептованої суми договору, що 
складає 72,8 млн. грн.

Станом на 1 жовтня 2018 р. закінчуються підготовчі роботи по перенесенню мереж 
(водопостачання, газ, каналізація, теплопостачання). Ведуться роботи по влаштуванню 
котловану. Всі роботи проводяться при технічному нагляді спеціалістів компанії ЕРТКА 
(Іспанія). Замовник спільно із спеціалістами компанії ЕРТКА (Іспанія) перевіряють подані 
підрядником об'єми робіт на оплату.

Загалом протягом 2018 року в межах субпроекту на загальну суму 27,3 млн. грн було 
поставлено 62 од. медичного обладнання для діючого Кардіологічного центру, для ЗОЗ 
вторинного та первинного рівнів меддопомоги.

Протягом 2018 для лікувального процесу Кардіоцентру поставлено медичні вироби 
(витратні матеріали та лікарські засоби) на загальну суму 3,9 млн. грн. Також до кінця року 
плануються поставки на суму 2 млн. грн.

Станом на 1 жовтня 2018 р. проведено 584 планові коронарографії (58%) та 566 
планових стентувань коронарних судин (60%).

Хворим 1 черги обласного реєстру хворих із серцево-судинною патологією здійснено 
250 планових безкоштовних коронарографій. Результати свідчать про наявність серйозної 
патології серця у 53,2% випадків: 38% хворим зразу ж безкоштовно простентована «критична 
судина»; 16% хворих з множинними враженнями серцевих судин направлені на оперативне 
втручання в профільні інститути м. Києва. Очікується, що такий підхід до попередження 
ускладнень важкої патології диспансерної групи хворих серцево- судинною патологією 
впливатиме на формування показника смертності в регіоні.

Телеметричним підрозділом Обласного центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф надано 13007 дистанційних консультацій Завдяки функціонування 
останніх додатково діагностовано 915 випадків гострого коронарного синдрому (ГКС). 
Службою екстреної меддопомоги проведено 26 догоспітальних тромболізісів. В кардіоцентр 
маршрутизовано 225 хворих з ГКС з елевацією сегмента ST.

Проект «Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46. Проводиться процедура конкурсних 
закупівель» реалізується за рахунок обласного бюджету. Завершено утеплення та оздоблення 
фасаду. Освоєно 1363,5 тис.грн.

Проект «Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення 
гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім.М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46» реалізується за рахунок обласного бюджету. 
Ведуться роботи по утепленню фасаду та по підшивці піддашків. Освоєно 3038,5 тис.грн.

Проект «Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на 
території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м.Хмільник -  
реконструкція» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 1489,95 тис.грн.

Проект «Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного 
онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в м.Вінниці» реалізується за рахунок 
обласного бюджету. Освоєно 343,48 тис.грн.

Проект «Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул.Пирогова 46» реалізується за рахунок 
обласного бюджету. Завершено оздоблювальні роботи фасаду насосної станції. Розпочато 
монтажні роботи насосів. Освоєно 1928,9 тис.грн.



Проект «Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази 
спеціального медичного призначення в с.Рахни Лісові Шаргородськогорайону» реалізується за 
рахунок обласного бюджету. Освоєно 69,3 тис.грн.

Проект «Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного 
спеціалізованого територіального медичного об ’єднання «Фтизіатрія» с.Бохоники, 
Вінницького району, Вінницької обл.» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 
30,4 тис.грн.

Проект «Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку 
дитини» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 2043,1 тис.грн.

Проект «Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й 
безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня 
відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в мЖмеринка» реалізується за рахунок 
обласного бюджету. Освоєно 627,3 тис.грн.

Проект «Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу 
Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням 
центральної нервової системи та порушення психіки і опорно -  рухового апарату по вул.. 
Пирогова,369 в м.Липовець» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 1088 
тис.грн.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного 

центру первинної медико-санітарної допомоги.
- Реставрація фасадів пам’ятки архітектури національного значення - «Садиба у 

П’ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 -  будівлі денного стаціонару 
Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за 
адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32.

- Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального 
корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування.

- Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні 
відновного лікування.

- Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46.

- Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім. М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46 місцевий бюджет. Завершується 
процедура конкурсних закупівель на виконання проектних робіт. Назву об’єкта під час 
розробки ПКД буде змінено.

- Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в 
Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з 
особливими потребами.

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

переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу «Вінницький обласний 
центр профілактики та боротьби зі СНІДом»

- Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 
2018-2020 роки



- Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги 
відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом).

- Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих 
«Северинівка» по вул. Санаторська,1 с. Северинівка Жмеринського району.

- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й 
безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня 
відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м.Жмеринка.

- Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в 
м. Вінниця.

- Реконструкція І поверху 6-и поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної 
медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Оголошено тендер.

- Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної 
амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ- 
інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби.

В 2019 році розпочнеться реалізація проекту «Реконструкція ФАПу в с. Лелітка».

Створення належних умов для розвитку культурної сфери
До даного напрямку включено 11 проектів, з яких 4 проекти реалізовуються.

Проект «Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району» 
реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 1188 тис.грн. Демонтована 
стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі. Проблема в 
обмеженості коштів місцевого бюджету та недостатність фінансування з державного 
бюджету.

Проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності. 64 в смт. 
Шпиків Тульчинського району» фінансується за рахунок місцевого бюджету. Проведено 
реконструкцію покрівлі даху та стелі. Освоєно 219 тис.грн.

Проект «Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр 
ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією» 
фінансується за рахунок обласного бюджету. Проведено заміну електрощитової в приміщенні 
театру, влаштовано паркетні підлоги першого поверху. Освоєно 1290,3 тис.грн.

Проект «Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Башта та мур» 
(охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні 
консерваційні роботи» фінансується за рахунок обласного бюджету. Виконано накриття 
покрівлі стайні. Завершені роботи по влаштуванню кроків на башті. Завершено набивку 
армуючої сітки на стелі стайні, проводиться ін’єктування повз дорожньої тріщини, 
штукатурення стелі. Ведеться розбирання верхніх рядів кладки на мурі. Освоєно 2266 тис.грн.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- Сучасна публічна бібліотека -  центр дозвілля та розвитку особистості.
- Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею.
- Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування 

додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими 
потребами.

- Оцифровування газет і журналів із фондів бібліотеки (ХУІІІ-ХХ ст.)
- Монтаж системи пожежогасіння у фондосховищах головного приміщення 

бібліотеки.
- Краєзнавчий туризм.



- Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II 
поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги).

Підвищення розвитку фізичної культури
До даного напрямку включено 7 проектів, з яких реалізовується 4 проекти (ІІІ квартал

-  2 проекти)

Завершено реалізацію проекту «Встановлення дитячого майданчика в центральному 
парку селища Шпиків» за рахунок коштів інвестора в сумі 54,35 тис.грн.

Завершено проект «Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського 
району», який реалізувався на рахунок коштів інвестора в сумі 42,3 тис.грн.

Проект «Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням 
спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у  смт. Турбів Липовецького району» 
фінансується за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Освоєно 1046,8 тис.грн.

Проект «Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, 
м.Жмеринка» реалізується за рахунок державного та місцевого бюджетів. Освоєно 15743,7 
тис.грн. Готовність 85%.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського 

району Вінницької області. Призупинено та заморожено по причині порушень під 
час проведення проектних та будівельних робіт.

- Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для 
Шпиківської об'єднаної територіальної громади).

- Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської 
громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. 
Ліпіна, 5 в смт. Шпикові Тульчинського району

Забезпечення надання якісних соціальних послуг
До даного напрямку включено 7 проектів, з яких 4 проекти реалізовуються (ІІІ 

квартал -2 проекти).

Проект «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького 
будинку-інтернату геріатричного профілю по вул..Хмельницьке шосе, 106 в м.Вінниці» 
реалізується за рахунок обласного бюджету. Проводяться сантехнічні роботи, облицювання 
керамічною плиткою санвузлів. Освоєно 819,7 тис.грн.

Проект «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та 
людей з інвалідністю у  сільській місцевості» реалізується за рахунок обласного бюджету. В 
поточному році проведено 70 заходів для людей поважного віку та людей з інвалідністю у 
сільській місцевості. Освоєно 944,4 тис грн.

Проект «Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства» реалізується за 
кошти Фонду народонаселення ООН та обласного бюджету (частково). Освоєно 86 тис грн. 
Завершуються поточні роботи по ремонту приміщення.

Проект «Реконструкція I  поверху приміщень Вінницького обласного центру 
реінтеграції бездомних громадян по вул.Гагаріна, 20 б в смт Вороновиця» реалізується за 
рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершені роботи з прокладання проводки. Ведуться 
штукатурні роботи. Розпочато роботи з благоустрою території. Освоєно 1686,1 тис.грн.



В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- Реконструкція житлового корпусу №2 Ладижинського дитячого будинку- 

інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.
- Реконструкція житлового корпусу №3 Ладижинського дитячого будинку- 

інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.
- Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу 

Стрижавського дитячого будинку -  інтернату, вул. Новосільська,39, смт. 
Стрижавка. Планується реалізовуватися за кошти ДФРР та обласного бюджету. 
Триває тендерна процедура.

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та 
надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення

До даного напрямку включено 28 проектів, з яких 12 проектів реалізовуються (ІІІ 
квартал -  2 проекти).

Дорожня галузь включає 7 проектів., із них 3 проекти реалізується (ІІІ квартал - 1 
проект).

Завершено проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в 
м.Іллінці Іллінецькогорайону», фінансування здійснювалося за рахунок державного, обласного 
та місцевих бюджетів. В рамках проекту здійснено роботи на двох ділянках: від перехр. з вул. 
Слов’янська до буд. № 70 та від буд №70 до буд. №26. Загальна площа виконаних робіт 
становить 5764 м2. Освоєно 2967,0 тис.грн.

Завершується реалізація проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Велика Голицька (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світла) в м. Іллінці, 
Іллінецького району». Зроблено дорожнє покриття площею 3540м2 . Роботи проведено за 
рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.

Проект «Капітальнийремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського 
району» реалізується за рахунок місцевого бюджету та інвесторів(дольова участь 
співучасників проекту: СТОВ "Мрія", ФГ "Ніка-Д", ФГ "Золотий колос"). Освоєно 786,1 
тис.грн. Проектно-кошторисна документація на проведення робіт в стадії завершення.

Проект «Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської селищної 
о б ’єднаної територіальної громади». В звітному періоді проекти не реалізуються, в зв’язку з 
відсутністю фінансування.

В 2020 році планується розпочати 3 проекти:
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка 

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

Іллінецької міської ОТГ
- Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з’єднує села Красненьке -  

Л.Г ора Іллінецької міської ОТГ .

Водопровідно-каналізаційне господарство включає в себе 6 проектів., із них 3
проекти реалізуються.

Завершується реалізація проекту «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в 
м.Іллінці ( по вулицях Морозівська -  2 км, Залізнодорожна -  1 км, Шкільна 0,45 км, 
Першотравнева -  0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького -  0,155 км) Іллінецького 
району». Фінансування робіт здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів. 
Виконано 1268 п.м. водогону. Освоєно 740,5 тис.грн.



Проект «Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, 
Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, 
Козятинського району)» реалізуватиметься за рахунок коштів сільського бюджету, 
територіальної громади, СФГ, приватні підприємці. Освоєно 1400 тис. грн. Проводяться 
ремонтні роботи. Здійснено закупівлю матеріалів (труби).

Завершено проект «Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці 
Немирівськийрайон», який реалізувався за рахунок державного, місцевого бюджетів та кошти 
партнерів. Використано 1123,7 тис.грн. Проведено 7,5 км. системи водопостачання.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції 

№3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. 
Хмільнику

- Реконструкція очисних споруд в с.Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району.
- Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, 

Хмельницького в смт Оратів.

Розвиток інфраструктури територіальних громад включає в себе 15 проектів., із
них 6 проектів реалізуються (ІІІ квартал -  1 проект).

Проект «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 
громадському транспорті м.Вінниця» розпочав реалізацію з 2016 року. Реалізація 
здійснюється за рахунок місцевого бюджету та грантові кошти (Кредитний договір з ЄБРР; 
Угода надання консалтингових послуг з Мотт Макдональд; Угода надання консалтингових 
послуг з Сівітта). В загальному освоєно: місцевий бюджет -  6783,2 тис.грн. та кошти Гранту: 
345,3 тис.євро. За 9 місяців 2018 року освоєно місцеві кошти в сумі 2758,7 тис.грн.

Проведено двоетапний міжнародний тендер на визначення постачальника обладнання 
для автоматизованої системи збору оплати за проїзд в громадському транспорті у Вінниці -  
переможцем визнано чеську компанію «Мікгоеіекшшка». Тендерні процедури тривали 
більше року. «Мікшеїекгашка» надала найменшу цінову пропозицію, дотримуючись усіх 
інших умов тендерної документації, та була схвалена Європейським Банком Реконструкції та 
Розвитку. 10 травня 2018 року відбулося підписання контракту між КП «Вінницякартксервіс» 
та компанію з Чехії «Мікгоеіекшшка».

Вінницькою міською радою 27.06.2018 року прийнято рішення «Про впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному 
транспорті загального користування у м. Вінниці».

2 жовтня 2018 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між 
Вінницькою міською радою, КП «Вінницякартсервіс» та ТОВ «Віза Україна». Меморандум 
передбачає налагодження ділових стосунків і розвиток довготривалої, ефективної і 
взаємовигідної співпраці, спрямованої на розробку і спільну реалізацію прийнятих рішень у 
сфері розвитку безготівкової економіки міста. Серед них - оплата банківськими картками за 
проїзд у громадському транспорті.

Проект «Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання 
адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району» реалізується 
за рахунок місцевого бюджету. Виготовлено ПКД (загальна кошторисна вартість склала 
12717,1 тис. грн.). Проводяться підготовчі заходи з проведення відкритих торгів на виконання 
робіт. Освоєно 5315,9 тис.грн.

Проект «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Парпурівці та с.Майдан- 
Чапельський Хижинецької сільської ради Сокиринецької об ’єднаної територіальної громади



Вінницького району» реалізується за рахунок місцевого бюджету. Відремонтовано 7,4 км. лінії 
вуличного освітлення та встановлено 106 світильників. Освоєно 609,6 тис.грн.

Проект «Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція 
існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м.Вінниця, вул.Театральна, 15) 
реалізуватиметься за рахунок місцевого, обласного та державного бюджету. Проводиться 
процедура конкурсних закупівель.

Проект «Реконструкцця адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по 
вул.Монастирська, 47 в м.Вінниця» реалізується за рахунок обласного боджету. Ведуться 
роботи по фарбуванню фасаду та із заміни вікон. Освоєно 1758,6 тис.грн.

Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління 
та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр. фінансується за рахунок 
обласного бюджету. Освоєно 79,3 тис.грн. Надано 351 шт. кадастрових довідок.

Проект «Розроблення містобудівної документації» реалізується за рахунок обласного 
бюджету. Освоєно 8305,3 тис.грн. Забезпечено 11 оновленої містобудівної документації.

В звітному періоді, в зв’язку з відсутністю фінансування, проекти не реалізуються:
- проект «Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та 

Сорока Іллінецької міської ОТГ» не пройшов відбору ЄС.
- ЦНАП в Студенянській об’єднаній територіальній громаді -  шлях до нової якості

життя.

В 2019 році планується розпочати 6 проектів:
- Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена.
- Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній 

об'єднаній територіальній громаді.
- Освітлення вулиць - безпека і затишок, с. Махнівка, Козятинський район.
- Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва 

сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення 
(охор.№292-М) за адресою вул.Соборна, 70 в м Вінниця.

- Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул. 
Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень 
під прозорий офіс.

- Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій 1936-1940 рр., пам’ятка 
архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул.Соборна, 70 в м Вінниця.

Розвиток туристичної галузі
Зазначений напрям включає в себе 8 проектів, із них 4 проекти реалізуються (в ІІІ 

кварталі -  3 проекти).
У звітному періоді не реалізовувалися проекти в зв’язку з відсутністю коштів:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів 

Барської фортеці XVI ст. (пам’ятка архітектури національного значення, охоронний номер 
№560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастіону пам’ятки;

- промоція туристичного потенціалу;

Проект «Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних 
тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» по вул. 
Зулінського, 9, м.Вінниця» заплановано реалізувати за рахунок ДФРР -  5200 тис.грн., 
обласного бюджету -  1381,8 тис. грн. та госпрозрахункові кошти 401,9 тис. грн. Завершені




