
Аналітична записка 
про основні результати роботи облдержадміністрації на 2016-2017 роки з 
виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2020 року, досягнуті за І півріччя 2017 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", в області 
розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено План роботи на 
2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2020 року (далі -  План роботи) від 30.05.2016 
року № 396.

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 міст у 
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 766,5 млн.грн., в тому числі: державний 
бюджет -  515,9 млн.грн., місцевий бюджет -  250,6 млн.грн.

ДЕРЖ АВНИЙ БЮ ДЖ ЕТ
Капітальний ремонт (Розпорядження Кабінету Міністрів України від

01.02.2017 року №  62-р)
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років -  1,3 млн.грн.
Поточний середній ремонт -  343,3 млн.грн., в тому числі по об’єктах:
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 року № 62-р)
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 — 151 млн.грн.
(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року № 303 

(кредитні кошти)
3. а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) 

(вибірково) 8,0 км- 110,4 млн.грн.



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

5. 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.

Експлуатаційне утримання -  171,3 млн.грн., в тому числі:
- на дороги державного значення -  102,8 млн.грн.
- на дороги місцевого значення -  68,4 млн.грн.

М ІСЦЕВИЙ БЮ ДЖ ЕТ
Поточний середній ремонт -  250,6 млн.грн., в тому числі по об’єктах:
(за рахунок перевиконання митних платежів)
а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) (вибірково) 

24,3 км -  246,8 млн.грн.
Експлуатаційне утримання — 3,8 млн.грн., в тому числі:
- на дороги державного значення -  641 тис.грн.
- на дороги місцевого значення -  3,2 млн.грн.

Виконано за І півріччя 2017 року: -  310,1 млн. грн.
- капітальний ремонт (проектно-вииіукувальні роботи майбутніх 

років) -  900 тис.грн.
- поточний середній ремонт (разом) -  163,3 млн.грн., в тому числі:

- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років -  575 тис.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 53+429 - км 
58+000 (с. Жежелів) -  1,6 млн.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 114+005 - км 
1 16+334 (смт. Стрижавка) -  1,4 млн.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 1 16+334 - км 
1 18+800 (смт. Стрижавка) -  1,6 млн. грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 104+642 - км 
108+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  49,6 млн.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 108+000 - км 
111+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  47,1 млн.грн.
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 111+000 - км 
114+000 (м.Калинівка - смт. Стрижавка) -  48,2 млн.грн.
- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка на ділянці км 
378+000 - км 386+000 (окружна м.Вінниці) -  4,9 млн.грн.
- а/д Т-02-04 Південний обхід м.Вінниця на ділянці км 16+000 - км 
19+300- 1,4 млн.грн.
- а/д Т-02-05 /М -12/ - Куна -  Кунка - /Р-33/ на ділянці км 0+000 - км 
8+395 (Гайсинський р-н) -  7 млн.грн.

-  експлуатаційне утримання (разом) -  145,9 млн.грн., в тому числі:
- на дорогах державного значення — 1 03,4 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення -  42,5 млн.грн.

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



- ямковий ремонт дорожнього покриття -  75596,0 тис.грн.,
-зимове утримання автомобільних доріг -  47503,1 тис.грн.,
- прибирання -  3077,9 тис.грн.,
- озеленення -  3275,9 тис.грн.,
- заходи з організації та безпеки дорожнього руху -  1699,1 тис.грн.,
- інші роботи -  14709,5 тис.грн.

За відповідний період профінансовано -  310,1 млн.грн.:
- з державного бюджету -  305,5 млн. грн.
- з місцевого бюджету -  4,6 млн.грн.
У співфінансуванні з міськими, районними, селищними та сільськими 

радами виконано робіт (ямковий ремонт) на загальну суму 1 441,2 тис.грн.

Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст 
на інші території, розвиток сільської місцевості

2. Розвиток сільської місцевості

Захід 2.1 На виконання Державної цільової економічної програми 
розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 в області 
затверджена рішенням 13 сесії 6 скликання обласної Ради від 18.12.2012 № 417 
«Програма розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2013-2017 
роки». Програма спрямована на створення сприятливих умов для 
функціонування рибогосподарського комплексу, стабілізації та нарощування 
обсягів виробництва рибної продукції, відтворення та охорони водних ресурсів. 
Відповідно Програми передбачено на 2017 рік фінансування заходів в сумі 
3742,5 тис. грн., які станом на 01.08.2017 року фактично не виділялись.

За рахунок користувачів в І півріччі 2017 року було здійснено 
влаштування штучних нерестовищ у водоймах і зариблення ставків та 
водосховищ однорічками, дворічками товстолоба, коропа, білого амура, карася 
і судака в кількості 330 тис. екз. загальною вартістю робіт 1196,8 тис. грн.

Захід 2.3 У 2016 році виготовлено та розміщено екологічної реклами 
(обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, передбачено
20,0 тис.грн., освоєння коштів 100%) -  40 рекламних плакатів розміщено на 
автобусах міжміського, приміського сполучення на території області, а також 
на міських маршрутах м.Вінниця. Темою соціальної реклами було цивілізоване 
поводження з побутовими відходами. Захід реалізований.

У 2017 році на виготовлення та розміщення зовнішньої екологічної 
реклами (на зовнішніх стаціонарних носіях) виділено 50,0 тис.грн. (обласний 
фонд охорони навколишнього природного середовища), укладений договір з 
виконавцем на розміщення 20 рекламних оголошень (білбордів).

Всього на реалізацію даного завдання Стратегії у 2016-2017 роках 
виділено 100 тис.грн., освоєно 50,0 тис.грн. Виконання заходів -  50%..

З



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, 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 2016 року в обласному українському академічному 
музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбулось традиційне обласне 
свято новорічної ялинки, на яке запрошена з усіх районів та міст Вінниччини 
завітали близько 1200 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

4. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 
регіонів

Захід 4.1. Облдержадміністрацією проведено конкурс інформаційних 
проектів, на який було подано 58 проектів із 57 навчальних закладів.

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

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



Захід 4.2 У січні-червні 2017р в області було реалізовано 11 
інвестиційних проектів вартістю більше 550 млн.грн, що дозволило створити 
325 нових робочих місць, з них у промисловості було реалізовано 5 проектів 
(вартістю 525 млн.грн, створено 295 нових робочих місць) та 6 проектів у АПК 
(вартістю 26 млн.грн., 30 нових робочих місць).

На даний час за підтримки облдержадміністрації приватними інвесторами 
реалізується 142 інвестиційні проекти на загальну суму 11,23 млрд.грн, що 
дозволить створити додатково 10060 нових робочих місць, з них 66 проектів 
реалізовуються в аграрній сфері (вартістю близько 1 млрд.грн., планується 
створити 790 нових робочих місць). В промисловості реалізується 76 
довгострокових інвестиційних проектів (період їх реалізації 2017-2020 p.p.) на 
загальну суму 10,23 млрд.грн., що дозволить створити додатково 9270 нових 
робочих місць, з них по галузям:

- харчова та переробна -  39 проектів на суму 3,94 млрд.грн., 2900 
робочих місць;

- альтернативна енергетика -  15 проектів на суму 4,55 млрд.грн., 100 
робочих місць;

- машинобудування - 4 проекти на суму 300 млн.грн., 4130 робочих
місць;

- добувна галузь - 3 проекти на суму 63 млн.грн., 110 робочих місць;
- легка промисловість - 3 проекти на суму 14,3 млн.грн., 85 робочих 

місць;
- виробництво будівельних матеріалів - 2 проекти на суму 70 млн.грн., 

35 робочих місць;
- деревообробна - 1 проект на суму 870 млн.грн., 300 робочих місць;
- інші -  9 проектів на суму 420 млн.грн., 1615 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 перебувла у Китайській Народній 
Республіці.

17-20 квітня офіційна делегація області на чолі з головою 
облдержадміністрації В.Коровієм відвідала Ліберецький край Чеської 
Республіки з метою підписання Угоди між Вінницькою облдержадміністрацією 
та урядом Ліберецького краю щодо розвитку торговельно-економічного, 
науково-технічного і гуманітарного співробітництва. Також делегація 
презентувала інвестиційний, економічний та туристичний потенціал області.

З 27 травня по 2 червня 2017 року делегація керівників провідних 
підприємств області на чолі з головою облдержадміністрації Валерієм 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.



4-7 червня офіційна делегація області з офіційним візитом перебувала у 
Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща з метою участі у виїзній 
місії експертів у сфері бізнесу та туризму.

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 2015-2016 роки у 2016 році на 
проведення інформаційно-навчальних заходів для підприємницьких структур 
області з обласного бюджету було виділено кошти в сумі 135,0 тис. грн.. 
Проведено інформаційно-консультативний семінар для підприємців з 
актуальних питань започаткування та ведення бізнесу з використанням 
допоміжних інформаційних матеріалів, «ярмарок кредитів» для малого та 
середнього підприємництва, тематичний семінар для підприємців з питань 
організації та виходу на ринки Євросоюзу, здійснено заходи щодо роботи 
«школи» з енергоефективності для підприємств малого і середнього бізнесу, 
створено інформаційний центр з корпоративної соціальної відповідальності, 
створено інституцію бізнес-омбудсмена у Вінницькій області, діяльність якої 
спрямована на захист інтересів бізнесу перед органами влади. Участь у заходах 
прийняли близько 500 представників малого і середнього бізнесу.

Захід 5.2. З метою створення умов для розвитку сільських територій, 
стимулювання зайнятості населення та підвищення якості життя сільських 
мешканців в області здійснюються заходи для розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації та сприяння прибутковому господарюванню 
власників особистих селянських, фермерських господарств.

В області зареєстровано 2095 фермерських господарств, в користуванні 
яких знаходиться 239,1 тис. га сільськогосподарських угідь (18,9 % від площі 
сільськогосподарських угідь сільгосппідприємств), в т.ч. -  234,6 тис. га ріллі 
(19,0 % від площі ріллі сільськогосподарських підприємств).

На сьогоднішній день нараховується 95 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, в т.ч.: молочних -  40, плодоовочевих -  7, з 
обробітку землі та збирання врожаю -  6, інших -  42 од.

З початку 2017 року СОКами було надано послуг населенню загальною 
вартістю 8,9 млн. грн.

В області реалізується Програма розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки, в рамках якої здійснюється підтримка особистих селянських, 
фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості.

Станом на 01.08.2017р. програмою було надано пільгових кредитів на 
суму 1,0 млн. грн. через комунальну організацію «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву». Одержувачами кредитів є 7 фізичних осіб- 
підприємців та 2 фермерських господарства.



Також відповідно до заходів даної Програми проводиться часткове 
відшкодування з обласного бюджету вартості закуплених доїльних установок 
або холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які 
утримують 3 і більше голів корів.

З початку року часткове відшкодування нараховано 249 особам на суму 
836,4 тис. грн.

Для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на 
Вінниччині активно залучаються грантові кошти. В рамках спільного проекту 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду -  III» створено 4 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи, по два в Крижопільському та Барському районах.

У Томашпільському районі проводиться реалізація проекту «Розвиток 
можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів 
особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної 
продукції для задоволення потреб соціальної сфери Томашпільського району».

Проект фінансувався Європейським Союзом в рамках Програми 
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Загальний бюджет 
проекту становить 477 тис. євро. Для завершення проекту залучено кошти з 
державного фонду регіонального розвитку - 2 млн. грн.

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

Захід 6.1 виконано в 2016 році.

Захід 6.2 У 2016 році відповідні роботи виконані на 5 об'єктах природно- 
заповідного фонду, використано 1,2 млн.грн. коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища.

У 2017 році відповідні роботи виконані на 9 об'єктах природно- 
заповідного фонду, використано 1,1 млн.грн. коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища.

Всього у 2016-2017 роках такі роботи проведені на території 14 парків, 
що є об'єктами природно-заповідного фонду, ще по 4 парках такі роботи 
плануються. Роботи профінансовано на суму 3,05 млн.грн., станом на
28.07.2017 року освоєно 2,32 млн.грн. (76%).

Захід 6.3 Сільський зелений туризм справляє позитивний вплив на 
відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, 
пам'яток історико-культурної спадщини. Даний вид туризму у більшості країн 
розглядається як невід'ємна складова частина комплексного соціально- 
економічного розвитку села.

Основними проблемами розвитку сільського зеленого туризму в селах є:
- недосконалість законодавчої бази (відсутність Закону про сільський та 

сільський зелений туризм);
- відсутність пільгових кредитів та субсидій;



- недостатня інформаційна підтримка (реклама, маркетингові заходи, 
тощо);

- відсутність навчальних центрів для підготовки менеджерів та сільського 
населення;

- вирішення питання оподаткування, тарифів на житло і послуги;
- недостатньо використовується досвід сусідніх країн.
З метою стабільного розвитку даного виду туризму необхідно формувати 

його господарський механізм: організаційні, економічні та правові аспекти 
діяльності. Найбільше уваги потрібно приділяти організації скоординованих 
стосунків між учасниками (суб'єктами) зеленого туризму; системи маркетингу, 
гарантій щодо прийому та обслуговування гостей, певних стандартів 
обслуговування; законодавчому та правовому оформленню та підтримці 
сільського зеленого туризму на рівні держави.

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 Єврорегіону «Дністер». 
Зокрема завдяки діяльності Єврорегіону підписано і реалізується більше 40 
угод між територіальними одиницями Вінницької області, районів Республіки 
Молдова та Румунії.

За ініціативи та підтримки Єврорегіону «Дністер» проведено низку 
заходів інформаційно-просвітницького, соціально-культурного, спортивного 
характеру: семінар-тренінг щодо залучення грантових коштів для 
представників громадських організацій області, відкриття еко-лавки в рамках 
проекту «Заряджайся від сонця», XI Міжнародний дитячий фестиваль народної 
хореографії «Барвінкове кружало», Міжнародні спортивні змагання з каякінгу 
по річці Дністер під назвою «Мир, дружба і співробітництво», У-й 
міжнародний молодіжний екологічний форум «Південне Поділля -  перлина 
України», II Міжнародний дитячий фестиваль «Діти України і Молдови за 
спільне європейське майбутнє».

Захід 7.2 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 30 представників із 17 голландських компаній у сфері 
переробної промисловості, рослинництва і тваринництва, логістики та 
транспорту.

Також 24 березня облдержадміністрацією спільно з ГО «Вінницький 
бізнес клуб» проведено круглий стіл на тему: «Спрощення процедур торгівлі в 
умовах входження в ЄС: можливості для бізнесу».

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.

8. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енергоефективності в регіонах

Захід 8.2 виконано в 2016 році.

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 
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 галузі промисловості: ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» TM JIMK 
«Лідер»; ТОВ «Літинський молочний завод» ТМ «Білозгар»; ТОВ 
«Тульчинм’ясо» ТМ «Тульчин», «М’ясна Країна», «Mr. Grill»; Пр AT 
«Вінницький Завод Фруктових Концентратів і Вин» ТМ «Солодка мрія», ПрАТ 
«Вінницька харчосмакова фабрика» ТМ «Вхс» та інші.

Станом на 01.01.2017 року в області функціонує 7112 об’єктів торгівлі.

Заходи 9.2-9.8 виконані в 2016 році.

10. Модернізація системи освіти

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

Функціонує 799 дошкільних навчальних закладів (56,6 тис. дітей). 
Різними формами дошкільної освіти охоплено 95,1 % дітей віком від 3 до 6 
років, дітей 5 років -  100%. До кінця 2017 року заплановано відкриття 5 груп в 
діючих ДНЗ та 6 ДНЗ, створення 790 додаткових місць.

Захід 10.2. Станом на 20.07.2017 р. в області формовано 4 освітні округи, 
визначено 5 опорних шкіл.



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

У закладах освіти області розпочалась підготовка до роботи в осінньо- 
зимовий період, станом на 13.07.2017 р. підготовлено 60% закладів.

- у 34 школах замінено 527 вікон на суму 2,9 млн.грн.
- у 3 школах утеплено фасади на суму 414,8 тис. грн.
- у 14 школах відремонтовано та утеплено дахи на суму 2,2 млн.грн.
- у 19 закладах відремонтовано системи опалення на суму 606,0 тис.

грн.
- у 2 закладах замінено котли на більш сучасні та модернізовані на суму 

876,6 тис. грн.
- відремонтовано 0,4 км. теплових мереж н суму 886,0 тис. грн.
- поточні ремонти, поновлення меблів, шкільних дошок, кухонного 

обладнання, сантехніки, придбання фарби, цементу, шпаклівки, будівельних 
матеріалів на загальну суму -  1 млн. 970 тис. грн.;

Станом на 20.07.2017 р. завершені роботи по переведенню газової 
котельні на альтернативний вид палива на суму 661,2 тис. грн. (Калинівський 
район -  НВК:ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ с. Писарівка).

Завершуються роботи по виведенню котельні з підвального приміщення у 
Крижопільській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Крижопільського р-ну (загальна вартість 
робіт 1018,0 тис. грн.). Триває виготовлення дозвільних документів.

У 2017 році поставлено 17 автобусів до Гайсинського, Калинівського, 
Оратівського, Томашпільського, Тростянецького, Бершадського, 
Немирівського, Теплицького, Ямпільського, Тиврівського,
Мурованокуриловецького, Крижопільського районів на суму 28,05 млн.грн. У 
2017 році, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015 року №1340-р та від 16.11.2016 року №827-р, на придбання 
шкільних автобусів (70% - за рахунок освітньої субвенції, 30% - за рахунок 
коштів місцевих бюджетів) утворився залишок освітньої субвенції в обсязі 
32 718130 грн.

Зазначені кошти розподілено між адміністративними одиницями області 
рішенням сесії обласної Ради. Фінансування здійснюється згідно з помісячним 
розписом.

На 2017/2018 н.р. загальноосвітніми навчальними закладами області 
замовлено 353,5 тис. підручників для учнів 9 класів.

11. Створення умов для формування здорового населення

Заходи 11.1-11.7. Поширеність ВІЛ серед вагітних -  0,23%: 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-інфекції серед загалу населення. Частота передачі 
ВІЛ від матері до дитини -  з числа дітей 2015 року народження, згідно наказу 
МОЗ України 612 від 03.08.2012, може бути обрахована лише у жовтні 2017 
року. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли медичний огляд протягом



року, серед загального числа ВІЛ- інфікованих осіб, які перебувають на обліку - 
81,3%: показник коливається 81% - 85%, що зумовлено міграцією населення 
(трудові мігранти, вимушені переселенці), відмовою від проходження 
медичного спостереження.

Ведеться робота по вирішенню проблемних питань, а саме: розширення 
мережі кабінетів «Довіра»; втілюється децентралізація антиретровірусної 
терапії (APT); планується створення виїзної амбулаторії Центру СНІДу.

Кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують APT - 1668: перевищує 
прогнозоване на 21,1%, 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.

Відсоток зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з туберкульозом 
(ТБ), які отримували APT під час лікування ТБ -  76,2%. 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) харкотиння з метою раннього виявлення мікобактерії 
туберкульозу (МБТ) та резистентності до ріфампицину; скринінгове 
анкетування хворих; та інші методи відповідно до клінічних протоколів.

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 І півріччя 2017 року облдержадміністрацією опрацьовано та 
затверджено локальні протоколи для надання медичної допомоги при 24 
найменуваннях захворювань для закладів охорони здоров’я області.

З метою забезпечення безперервного навчання медичних працівників, в 
рамках тісної співпраці з ВНМУ ім. М.І. Пирогова в І півріччі 2017 року 
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.

Спільно з ГО «Інститут соціального розвитку» здійснюються виїзди у 
райони області з метою надання організаційно-методичної допомоги лікарям 
щодо організації 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.

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.

Нагляд за безпекою лікарських засобів при їх широкому медичному 
застосуванні є актуальним для всіх країн світу, Україна, в т.ч. й Вінницька 
область не є винятком.

Впродовж І півріччя 2017 року із 303 області було надіслано 923 карт- 
повідомлень про побічні реакції, або відсутність ефективності лікарських 
засобів.

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. 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. На сьогоднішній день 
проблемою залишається активізація аналітичної роботи в частині здійснення 
АВС-УЕИ аналізу в області

Захід 11.8. Посольство Республіки Корея, при підтримці Міністерства 
молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, 
місцевих органів виконавчої влади, з нагоди відзначення 25-ї річниці 
встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною і 
проведення у 2018 році XXIII зимових Олімпійських ігор в м. Пьончанг 
(Республіка Корея), ініціювало проведення «Вело-каравану дружби Україна - 
Корея» з 24 по 30 липня 2017 року по містам України.

Акція стартувала 24.07.2017 року на Михайлівській площі м. Київ та 
проходила містами держави: Немирів (Вінницька область, 24-25.07.2017 року), 
Кропивницький (Кіровоградська область, 25-26.07.2017 року), Миколаїв 
(Миколаївська область, 26-27.07.2017 року), Херсон (Херсонська область, 27-
28.07.2017 року), Одеса (Одеська область, 28-29.07.2017 року). Фінішував вело- 
караван 30.07.2017 в м. Київ. До акції, також долучилисья учасники V 
Економічного форуму Україна-Корея, який відбудеться в Києві 28.07.2017 
року.

У вело-каравані брали участь велосипедисти з Кореї та України, були 
запрошені корейські та українські ЗМІ (всього 43 особи, в тому числі 15 
велосипедистів з Кореї та 9 з України).



12. Соціокультурний 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 
обласної Ради 4 сесії 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36.

Протягом І півріччя з вищезазначеної Програми було виділено 44 
тис.грн. на заходи, а саме:

-Творчий вечір вокального ансамблю польської пісні «Срібні голоси» 
(обласний бюджет 5,0 тис. грн.)

-Літературно-мистецьке свято «Мови різні -  душа одна», присвячене 
Міжнародному дню рідної мови (обласний бюджет - 2,0 тис. грн.)

-Свято єврейської громади «Пурімшпіль» (обласний бюджет - 2,0 тис.
грн.)

-Відкриття та освячення двомовної пам’ятної дошки Яну Потоцькому 
(обласний бюджет - 3,0 тис. грн.)

-Додрукування збірки творів Андрія та Наталії Сенченків «Калейдоскоп 
вітрів» (обласний бюджет - 2,95 тис. грн.)

- Мітинг-реквієм, присвячений 75-й річниці розстрілу євреїв у в роки II 
Світової війни (обласний бюджет - 0,5 тис. грн.)

-XVI Дні польської культури (обласний бюджет - 2,16 тис. грн.)
- Засідання обласної Ради представників національно-культурних 

товариств, та проведення робочої зустрічі представників національно- 
культурних товариств (обласний бюджет - 3,8 тис. грн )

-II Міжнародний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, 
Україно!» (обласний бюджет - 2,5тис. грн.)

-Святкування 26-ї річниці з Дня Незалежності Грузії «Грузія -  країна з 
великим серцем» (обласний бюджет - 7,0 тис. грн.)

- Свято азербайджанської спільноти «Рамадан байрам» (обласний бюджет
- 6,0 тис. грн.)

- Участь вокального ансамблю польської пісні «Молоде листя» у днях м. 
Рибнік (обласний бюджет - 6,0 тис. грн.)

- «Вінницької регіональної дирекції «ВІНТЕРА» філії ПАТ Національної 
суспільної телерадіокомпанії України радіопрограма «Слова польське» 
(обласний бюджет - 1,1 тис. грн.)

Всі заходи проведено з метою підтримки діяльності представників 
національних спільнот, збереження традицій, надбань та популяризації 
культури національних меншин. А також, налагодження тісних стосунків з 
країнами історичних батьківщин національних спільнот.

Захід 12.2 Цього року 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 обласної Ради від 11.02.2016 року №36.

В рамках програми проведено наступні заходи на суму 106,432 тис.грн.:
Засідання обласної Ради церков та релігійних організацій (2,9 тис.гри );
- здійснено заходи щодо популяризації духовної спадщини Вінниччини, 

як своєрідної візитної картки області, підвищення рівня туристичної 
привабливості регіону. Упродовж року здійснено понад 19 поїздок 
Вінниччиною та Україною, в яких взяло участь більш ніж 900 вінничан (77,732 
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

- 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);

- протягом І півріччя взято участь в урочистих заходах з нагоди 
відзначення державно-церковних та ювілейних подій (2,4 тис. грн.). на 
привітання квітковими композиціями, а також проведено круглі столи, лекції, 
виховні години на тему «1917-2017роки-історичні уроки минулого»-5,0тис.грн*

Комісії у справах душ пастирства родин РКЦ та часописом «CREDO» 
спільно з управлінням у справах національностей та релігій 
облдержадміністрації наукова-практична конференція (5тис.грн).

Захід 12.3 Станом на 01.07.2017 року мережа закладів культури області 
становить 2116 одиниць. Враховуючи проведення децентралізації в нашій 
області впродовж І півріччя поточного року мережа зменшилась на 1 клубний 
заклад та 7 бібліотек. Рішеннями сесій територіальний громад виключено один 
сільський клуб в Хмільницькому районі та реорганізовано 7 клубів і 7 
бібліотек у Теплицькому районі в поліфункціональні заклади -  клуби- 
бібліотеки.

В процесі ліквідації знаходяться 4 заклади культури Бершадського, 4 -  
Погребищенського, 2 -  Оратівського районів та вивчається питання об’єднання 
20 закладів в поліфункціональні в Іллінецькому, Оратівському, 
Погребищенському районах.

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

Слід зазначити, що інфраструктура закладів культури, яка існує в області 
досить витратна, і видатки на її утримання постійно зростають, в той час, коли 
населення територіальних громад зменшується. Це породжує проблему 
значного недофінансування. Однак, її вирішення можливе через адекватну 
оптимізацію шляхом закриття закладів в малих населених пунктах, 
реорганізації установ та відкриття нових закладів у великих населених пунктах.

В області створено 24 об’єднані територіальні громади, на території яких 
знаходиться 172 заклади 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.

З метою надання фахової допомоги об'єднаним територіальним громадам 
щодо оптимальної управлінської та функціональної структури в сфері культури 
створено Центр допомоги ОТГ в проведені реформування галузі культури 
області із залученням провідних спеціалістів.

Серед конструктивних пропозицій -  зберегти заклади культури на 
перших етапах реформи шляхом співфінансування як з боку держави, так і з 
боку місцевих громад. Завдання держави на нинішньому етапі реформи, 
зокрема Міністерства культури України, управління культури і мистецтв ОДА, 
встановити контроль за виконанням норм культурного обслуговування в 
умовах децентралізації та допомогти управлінцям на місцях освоїти нові 
повноваження.

Захід 12.4 В першому півріччі 2017 року кінообслуговування населення 
області забезпечували ОКП «Вінницякіно», кінотеатр «Родина» в м. Вінниці та 
12 районних дирекцій кіновідеомережі.

За звітний період продемонстровано майже 1 106 кіновідеосеансів, з яких 
429 -  дитячих. На них були присутні більше 33,7 тис. глядачів, в т. ч. дітей 15,6 
тис. дітей і молоді. Доходи кіновідеомережі області за 6 місяців поточного року 
склали 602 тис. грн., в т. ч. 166 тис. грн. -  від реалізації квитків. Найбільше 
доходів отримали кінотеатр «Родина» м. Вінниці, Гайсинська, 
Мурованокуриловецька, Жмеринська, Літинська, Бершадська, Тульчинська та 
Шаргородська районні дирекції кіновідеомережі.

Праціники кіноустанов проводили значну роботу з популяризації 
вітчизняного українського кіно, організовували різноманітні заходи, присвячені 
історичним і знаменним датам в історії держави, творчим особистостям. 
Активно працювали кіноклуби та кінолекторії з правової, патріотичної 
тематики, здорового способу життя, до яких залучались представники правових 
органів, ДАІ, педагогічні, медичні і бібліотечні працівники.

На базі кінотеатру «Родина» організовано фестиваль патріотичного кіно з 
прем’єрш покази документального фільму «Позивний Зеніт» та українського 
художнього фільму режисера Дмитра Мойсеева «Час Хризантем» за участі 
акторки Алли Бінєєвої.



13. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 
житлом

Захід 13.1 У 2016 році розпочалась реконструкція очисних споруд в 
м.Гайсин -  планова вартість проекту 1660,9 тис.грн. (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища, 1 500,0 тис.грн., місцеві бюджети -
160.9 тис.грн.), у 2016 році освоєно 1 036,0 тис.грн. або 60% від вартості 
проекту (875 тис.грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища, 160,9 тис.грн. -  кошти місцевих бюджетів). У 2017 році на 
продовження робіт виділено з обласного фонду 624,9 тис.грн., станом на
28.07.2017 року кошти освоєні. Захід виконано.

У 2017 році виділено 2400,0 тис.грн. (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища, 1800,0 тис.грн., місцеві бюджети -
600,0 тис.грн.) на заходи з реконструкції очисних споруд смт.Вороновиця 
Вінницького району та смт. Глухівці Козятинського району. Станом на
28.07.2017 року освоєно 200 тис.грн. (8%).

Також, у 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища виділено 500,0 тис.грн. на будівництво очисних споруд 
с.Нова Гребля Калинівського району.

Всього на реалізацію даного заходу Стратегії у 2016-2017 роках виділено
4560.9 тис.грн., освоєно 1860,9 тис.грн. Виконання заходів-41% .

Розвиток міжрегіонального співробітництва

14. Створення умов для зміцнення зв ’язків між регіонами та 
громадами

Захід 14.1. Для участі у чемпіонатах, Кубках світу та Європи, інших 
міжнародних змаганнях було відряджено 84 спортсменів котрі виступали за 
область. Підготовлено 120 - кандидатів у майстри спорту та 25 - майстрів 
спорту України та 2 майстри спорту України міжнародного класу.

Найбільш вагомими були виступи наступних спортсменів:
- Марата Крижанського -  переможець Кубку Європи з дзюдо серед 

юнаків та дівчат до 18 років в Чехії;
- Олега Царькова -  срібного призера чемпіонату Європи зі стрільби 

кульової в Словенії;
- Мар’яни Шевчук -  золотої медалістки Кубку світу з пауерліфтингу в м. 

Дубай (ОАЕ).
- Ігоря Дідика -  переможця міжнародного турніру з боротьби греко- 

римської «класу А» в Естонії;
- 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 30 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 Дефлімпійський іграх 2017 року з 
дзюдо;

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

Захід 14.2. З метою забезпечення споживчого попиту населення в області 
функціонує близько 98 постійно-діючих ярмарків. Так протягом січня-червня 
2017 року в області проведено 2183 ярмарків, на яких реалізовано товарів на 
суму 116,4 млн.грн.

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

Захід 14.3 В 2016 році відбулось підписання меморандуму про співпрацю 
між управліннями культури Вінницької та Донецької областей, в рамках якого 
було проведено виставку рушників, вишитих майстрами Донецької області 
«Рушникова дорога Донбасу».

15. Розвиток прикордонних територій

Захід 15.2. Протягом січня -  червня 2017 року проведено близько 68 тис. 
культурно-масових заходів, в т. ч. 18,5 тис. для дітей та молоді, які відвідали 
понад 3,2 млн. жителів області. Організовано 82 конкурси і фестивалі 
народного та сучасного мистецтва, учасниками яких стали більше тисячі 
творчих колективів та понад 1300 окремих виконавців.

Проведено міжнародні фестивалі, що стали традиційними в області: імені 
П.І.Чайковського та Н.Ф.фон Мекк, національних культур «Всі ми діти твої, 
Україно!», народної хореографії «Барвінкове кружало», всеукраїнські 
мистецькі проекти: літературно-мистецьке свято сатири і гумору ім. С. 
Руданського, фестиваль східних мистецтв «Салям-Намасте» та обласні: 
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» 
та багато інших. Учасниками цих заходів стало понад 550 творчих колективів 
та 140 окремих виконавців.

Визначною подією в мистецькому житті Вінниччини став І Міжнародний 
фестиваль «OPERAFEST TULCHYN», до участі у якому долучилися три 
симфонічних оркестри з Києва, Львова та Вінниці, чотири хорові колективи, 
понад 300 артистів з України, Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини та Чехії,



маестро-диригенти з Німеччини, США та Польщі. Відвідувачами проекту стали 
більше 15 тисяч глядачів з України, Ізраїлю, Болгарії та Польщі.

Протягом звітного періоду проводилась активна виставкова діяльність. В 
області відроджують та популяризують кращі зразки народної творчості 
близько 3 тисяч майстрів народного мистецтва. За їх участі проведено 2211 
виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, серед яких 
визначне місце займають обласні проекти «Різдвяне диво», «Великодня 
писанка», «Подільська народна іграшка» та інші. Широкому колу глядачів 
презентовано персональні виставки Мар’яни Сілагіної, Тетяни Мороховець, 
Григорія Зорика, творчої родини Погонців.

У поточному році проведено низку заходів за участю обдарованих дітей 
та творчої молоді, а саме: всеукраїнські конкурси учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої», «Юний концертмейстер», обласні: «Музична 
парасолька», «День українського баяна і акордеона», «Подільська весна».

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації


