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Аналітична записка 

 про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального 

розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки  

за підсумками І півріччя 2017 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 7 скликання обласної Ради №52 затверджено 

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на 2016-2017 роки (далі – План). 

 

План спрямований на використання основних екологічних можливостей наявних в 

області. Враховує оптимальні способи сприяння сталості, соціальну інтеграцію, доступність і 

захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних, історичних ресурсів та 

надбань. 

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 можливих заходів щодо розвитку на два роки з урахуванням обмежених 

фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі 

взаємодоповнюваності і опрацьовані у 242 проекти, що згруповані у шести 

взаємопов’язаних пріоритетах. 

Станом на 01.07.2017 року, в області реалізується 81 проект, які включені до Плану, 

на суму майже 230 млн. грн., фінансування яких здійснюється за рахунок різних джерел, із 

них завершено реалізацію 25 проектів на суму 45,5 млн.грн.  

У ІІ кварталі 2017 року реалізовується 29 проектів на суму 53,6 млн.грн. 

Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані, є відсутність 

фінансування. 

 

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області 

 

Відповідно до Комплексної програми захисту населення і території області у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, з початку 2017 року з 

обласного бюджету на утримання обласної системи оповіщення було виділено кошти у сумі 

295,9 тис.грн. 

На даний час на реконструкцію обласної системи оповіщення з державного бюджету 

кошти не виділялися. 

 

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення 

якості життя жителів села 

 

Зазначений Пріоритет включає в себе 10 проектів, які заплановано реалізувати 

впродовж 2016-2017 років. Станом на 01.07.2017 року продовжується реалізація 5 проектів, 

а саме: 

Проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в 

Барському районі» передбачає створення в селах Іванівці та Шипинки Барського району 

двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту 

Європейського Союзу та Програми  розвитку ООН «Місцевий  розвиток, орієнтований на 

громаду-ІІІ» в Барському районі працюють два кооперативи: СОК „Сад Семіраміди”  с. 

Шипинки та СОК „Іванівські куркулі” с. Іванівці. Дані кооперативи на умовах 
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співфінансування закупили відповідне обладнання та надають послуги членам кооперативу 

по обробітку сільгоспугідь та догляду за садами. 

 

Проект «Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції», 

буде реалізований за кошти приватного інвестора на території Писарівської сільської 

ради. Відведена земельна ділянка площею 0,73 га з цільовим призначенням «для 

ринкової інфраструктури», яка знаходиться у комунальній власності. Рішенням 5 сесії 

Писарівської сільської ради 7 скликання  від 17.02.2016 року № 29 надано в оренду зазначену 

земельну ділянку строком на 49 років  СПД Антоніку Ігорю Петровичу. В даний час 

проводяться роботи по укладанню договору оренди. Терміни реалізації проекту переносяться 

на 2017-2018 рр. 

 

Проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів» 

передбачає створення в селах Городківка та Вільшанка Крижопільського району двох 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту 

Європейського Союзу та Програми  розвитку ООН «Місцевий  розвиток, орієнтований на 

громаду-ІІІ» для потреб кооперативів було придбано необхідне обладнання для переробки 

зерна.  

с.Городківка «Економічний розвиток СОК «Мястківський маєток» шляхом придбання 

універсального крупоцеху для переробки пшениці, ячміня, гороху, кукурудзи в крупу, 

зернового аеродинамічного сепаратора «ТОР» ІСМ-20, сушарки «Садочок», гранулятора з 

плоскою матрицею ПГ-2М, екструдера «Володар» ЭК-30. Проект розпочався в 2015 році 

закінчується в грудні 2017 року.  

с.Вільшанка «Економічний розвиток СОК «Вільшанський колосок» шляхом 

придбання млина Р6-АВМ-7, екструдера ЭК-30, масло преса МГ-300». 

 

Проект «Створення кооперативу для захисту правових і економічних інтересів 

особистих господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для 

соціальної сфери Томашпільського району» передбачає створення кооперативу та 

облаштування молокопереробного цеху. Термін реалізації проекту становить 30 місяців, а 

сума фінансування проекту складає більш ніж 477 тис. євро в рамках Програми ЄС 

«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», з яких 90% коштів виділяє 

Європейський Союз, 10 % - Томашпільська районна рада у співробітництві з міжнародною 

ГО "Регіональний центр транскордонного співробітництва "Єврорегіон Дністер". Обсяг 

залучення коштів з державного фонду регіонального розвитку становить 2 млн. грн. 

За фінансової підтримки ЄС було проведено 24 семінари-консультації у 24 селах 

Томашпільського району для більше 1000 представників особистих селянських та 

фермерських господарств, проведено роботу з поліпшення якості 100 га громадських 

пасовищ на території 4-х сільських рад, придбано молоковоз ГАЗ 3309 об’ємом 3,5 тони 

молока. Тривають будівельні роботи зі створення міні-цеху з переробки молока, будівельна 

готовність об’єкту складає 45 %. 

 

Проект «Створення сільськогосподарського кооперативу «Лядовські пагорби 

Вищеольчедаєва» передбачає об’єднання у сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив виробників молока для спільної його переробки. Засновниками СОК «Лядовські 

пагорби Вищеольчедаєва» 17.02.2016 року було прийнято рішення щодо припинення даної 

юридичної особи, на основі чого 24.05.2016 року було здійснено державну реєстрацію 

припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 

 

Проект «Створення районного бізнес-інкубатора», який планувався реалізовуватися 

на території Ямпільського району, реалізовано, у зв’язку з тим, що не пройшов конкурсний 

відбір на фінансування з державного фонду регіонального розвитку. 

 



3 

 

Проект «Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з 

метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та 

збільшення доданої вартості» передбачає об’єднання дрібних сільгосптоваровиробників в 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи для підвищення рівня організації 

агропромислового виробництва та самозайнятості сільського населення. На сьогоднішній 

день в області нараховується 96 різнопрофільних сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, якими надано послуг населенню за І-е півріччя 2017 року на суму 7,7 млн. грн. 

Програмою розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки було надано пільгових 

кредитів станом на 01.07.2017 року на суму 1 млн. грн. Одержувачами кредитів є 7 фізичних 

осіб-підприємців та 2 фермерських господарства.  

Також відповідно до заходів даної Програми здійснюється 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 

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

 

Проект «Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних 

виробників у Вінниці та інших містах області» передбачає розширення торгової мережі, 

особливо в містах області, проведення ярмаркових заходів для забезпечення вільного 

доступу дрібних сільгосптоваровиробників з метою реалізації власновирощеної продукції. 

Проект реалізується за рахунок коштів територіальних громад. У районних центрах, місті 

Вінниці та містах обласного підпорядкування постійно проводяться ярмаркові заходи за 

участю фермерських, особистих селянських господарств та переробних підприємств області 

по продажу сільськогосподарської продукції  та продовольчих товарів за цінами виробника. 

Всього проведено – 2168 ярмарків на суму 116 346 тис.грн. 

 

Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин 

 

Пріоритет включає в себе 9 проектів. Станом на 01.07.2017 року продовжується 

реалізовуватися 7 проектів. В регіоні виконуються ряд заходів, які націлені на підтримку та 

супровід інвесторів, проведення семінарів та конференцій, прийняття участі у міжнародних 

виставкових та інвестиційних форумах, тощо. 

 

Для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій 

в область, було проведено роботу щодо модернізації структури та покращення дизайну веб-

сайту «Інвестиційного порталу Вінниччини». Оновлений веб-сайт працює з серпня 2016 

року. Метою створення оновленого порталу є розвиток Вінниччини як регіону сталого 

економічного і підприємницького розвитку та, як результат, впровадження сприятливого 

інвестиційного середовища. 

 

Одним із заходів щодо покращення інвестиційного розвитку області є створення 

Агенції регіонального розвитку Вінницької області, яка офіційно зареєстрована 

23.06.2016р. Засновниками Агенції стали: Вінницька обласна Рада, Вінницька обласна 

державна адміністрація та Асоціація органів місцевого самоврядування. Проект не отримав 

фінансування, вказаного у Плані реалізації. Це призводить до втрати додаткової вартості  

проекту та втрати можливостей розширення сфери діяльності Агенції, а отже, показників 

ефективності проекту. 
За час роботи Агенції було підписано 7 Меморандумів про співпрацю, проведено 12 

офіційних зустрічей та перемовини з представниками іноземних Посольств та міжнародних 

донорських організацій. Також, розроблено та подано 6 проектних пропозицій щодо 

регіонального розвитку.  
З червня 2017 року Агенція здійснює часткове відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках Регіональної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік. Відшкодування здійснюється за 
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результатами конкурсу бізнес-планів, які учасники подають конкурсній комісії. В першому 

етапі підтримку отримали 3 підприємства, загальна сума фінансової підтримки склала 233,9 

тис. грн. Станом на сьогодні, проводиться черговий етап конкурсного відбору з часткового 

відшкодування відсотків суб’єктам МСП.  

 

8 вересня 2017 року планується провести V Міжнародний інвестиційний форум 

«Вінниччина – бізнес в центрі України». Мета проведення форуму – є інформування 

учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області, широка 

презентація інвестиційних можливостей та проектів області. Сприяння залученню прямих 

іноземних інвестицій та налагодженню довгострокового співробітництва між вітчизняними 

та зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних 

проектів. 

 

З метою подальшого поглиблення та розвитку міжнародного співробітництва та 

торгівлі, промоції Вінниччини та налагодження партнерських стосунків, підтримки 

просування продукції та послуг вітчизняних суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку 

обласною державною адміністрацією постійно проводяться презентації економічного, 

культурного та туристичного потенціалу Вінницької області за кордоном, міжнародні 

форуми, конференції. 

Так, 11-17 січня п.р. делегація області на чолі з першим заступником голови 

облдержадміністрації А.П.Гижком з метою налагодження співробітництва у галузі 

впровадження нових технологій, розвитку наукових та промислових відносин, залучення 

інвестицій в економіку області перебувала у Китайській Народній Республіці.  

17-20 квітня п.р. 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 а також 

делегація презентувала інвестиційний, економічний та туристичний потенціал області.  

З 27 травня по 2 червня 2017 року делегація керівників провідних підприємств 

Вінницької 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 п.р. офіційна делегація Вінницької області з офіційним візитом перебувала 

у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща з метою участі у виїзній місії експертів 

у сфері бізнесу та туризму.  

17-19 травня в області проходили заходи в рамках програми нідерландської торгової 

місії, організовані Посольством Королівства Нідерланди в Україні, Вінницькою 

облдержадміністрацією та міською радою. До складу місії увійшли понад 30 представників із 

17 голландських компаній у сферах харчової, обробної промисловостей, рослинництва і 

тваринництва, логістики та транспорту.  

Також 24 березня п.р. Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Вінницький бізнес клуб» проведено круглий 

стіл на тему: «Спрощення процедур торгівлі в умовах входження в ЄС: можливості для 

бізнесу».  

28 квітня п.р. 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. 
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Проект «Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в 

м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н» реалізуватиметься в м.Бершадь, а також на території 

Бершадського району та сусідніх районах: Теплицького, Чечельницького Вінницької області 

та Гайворонського району Кіровоградської області. Метою проекту є будівництво нового 

комунального ринку із реконструкцією існуючих будівель, вирішить питання упорядкування 

торгівлі. Виготовлено  ПКД, проведено її експертизу у 2013 році. На даний час проводиться 

перерахунок кошторисної частини проекту та здійснюється  пошук додаткових джерел  

фінансування  проекту. 

 

Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища  

В області здійснено ряд заходів, які направлені на покращення санітарної очистки 

населених пунктів, утримання та експлуатації організованих звалищ для ТПВ, приведення 

існуючих сміттєзвалищ населених пунктів у відповідність до вимог санітарного 

законодавства та відновлення природніх ресурсів. 

Відповідно до Плану Пріоритет включає в себе 15 проектів, з яких станом на 

01.07.2017 року реалізовувалося 5 проектів, з яких у 2016 році завершено 1 проект. 

 

Проект «Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади 

(придбання обладнання м.Гнівань Тиврівського району)» реалізовано в 2016 році. 

Придбано сміттєвоз. Загальна вартість становить 1300 тис. грн. із яких місцевий бюджет -

1143,129 тис. грн. та субвенція з державного бюджету - 156,871 тис. грн.  

 

Проект «Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на 

територіях та об'єктах природно-заповідного фонду». З 2016 року розпочато роботи із 

відновлення первісного вигляду корінних природних комплексів на об'єктах природно-

заповідного фонду. У 2016-2017 роках такі роботи проведені на території 14 парків, що є 

об'єктами ПЗФ, ще по 4 парках такі роботи плануються. Роботи профінансовано, що є 

об'єктами ПЗФ, на суму 3054,9 тис.грн., станом на 05.08.2017 року освоєно 2318,6 тис.грн. 

(76%). 

 

Проект "Забезпечення реалізації з безпечного утримання Джуринського 

отрутомогильника (консервація)» за кошти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища перезатрено 15 тонн непридатних пестицидів, які було розміщено на 

території могильника невідомими особами.  

Також, у 2016-2017 роках проведено перезатрення 66 тонн непридатних до 

використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються у хімскладах області та є 

власністю територіальних громад. Усього використано 307,1 тис.грн., з них у 2017 року - 

196,6 тис.грн. 

 

Проект «Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані 

Курилівці. Сортувальна лінія». В 2017 року згідно договору Барському машинобудівному 

заводу перераховано аванс в сумі 1204,6 тис.грн. На реалізацію проекту заплановано 4169,99 

тис.грн. Передбачається забезпечення належного рівня екологічної безпеки, продуктивність 

лінії до 15 ТПВ/ добу, створення 15 нових робочих місць. Проект реалізована на 72%, 

освоєно 3002,89 тис.грн. 

 

Проект «Менше сміття - краще життя» (реконструкція з розширенням існуючого 

полігону твердих побутових відходів на землях запасу Суворівської сільської ради 

Тульчинського району), загальна вартість якого складає 15,0 млн. грн. Фінансування 

здійснюється за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, місцевого 

бюджету та проекту Despro. Вартість виконаних робіт -13,1 млн. грн. Стан реалізації проекту 

становить 98%. Новий полігон забезпечить приймання, переробку та знешкодження 
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побутового сміття від населення м. Тульчин та прилеглих сіл на протязі не менше 10 років. 

На реконструйованому полігоні ТПВ можна буде захоронити понад 194,5 тис.м3 відходів.  
 

Проект «Жмеринка - чисте місто (придбання сміттєвоза)» передбачав придбання 

сміттєвоза ВЛІВ типу Медіум на шасі МАЗ-5337. На даний час через зростання ціни на 

сміттєвози тендер не відбувся. Проект не реалізується в зв’язку з недостатнім 

фінансуванням. 

 

Проект «Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології 

«BIOTAL» продуктивністю 200 м3/добу з введенням першої пускової черги  

продуктивність 200 м3/добу для частини смт. Літин Вінницької області» загальна 

вартість якого складає 23,8 млн.грн. Проект не реалізується в зв’язку з недостатнім 

фінансуванням. 

 

Проект «Придбання обладнання та машин для збору, транспортування 

перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт.Тиврів 

Вінницької області (придбання сміттєвоза)» загальна вартість якого складає 740,3 тис. грн. 

У зв’язку з відсутністю пропозицій по реалізації спецавтомобіля кошти не використані. 

 

Проект «Реконструкція міських очисних споруд потужністю 12000 куб. м (І черга)» 

був поданий на конкурсний відбір інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках. Проект не 

був визначений переможцем на регіональному рівні у зв’язку із значним бюджетом проекту 

(71,3 млн.грн.). МКП «Водоканал», на балансі якого числяться очисні споруди, проводиться 

робота щодо виготовлення нової проектно-кошторисної документації проекту (орієнтовна 

вартість проекту після коригування документації – 40,0 млн. грн.). 

 

 

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна 

енергетика. 

Відповідно Плану до Пріоритету входять 30 проектів. Станом на 01.07.2017 року 

реалізовуються 14 проектів, із них завершено в 2016 році 6 проектів. 

 

Проект «Реконструкція частини господарської будівлі під опалювальний пункт 

на альтернативних видах палива, теплотраси та влаштування  системи опалення ЗОШ 

І-ІІІ ст. по вул. Миколи Короля (Леніна) 26 в с.Бруслинів, Літинського району 

Вінницької області» реалізовано в 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 1462,8 тис. грн. та 

місцевого бюджету – 44,3 тис. грн. Встановлено 2 котли Т-100.  

 

Проект «Реконструкція котельні школи на альтернативних видах палива, 

с.Дашківці, Літинського району» реалізовано в 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 1080,0 

тис. грн. та місцевого бюджету – 139,7 тис. грн. Встановлено 3 котли АльтерКТ-3 

потужністю 100 кВт. 

 

Проект «Реконструкції Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. 

Бабчинці Чернівецького району» реалізовано в 2016 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету в сумі 1538 тис. грн. та місцевого бюджету – 139,4 тис. грн. Загальна 

вартість – 2,1 млн. грн. Здійснені роботи з заміни покрівлі, встановлено енергозберігаючі 

вікона та двері.  

 

Проект «Реконструкція котельні Чечельницької середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня №1 з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) 

паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник, Чечельницького району» реалізовано в 

2016 році за кошти субвенції з державного бюджету. Загальна вартість становить 464,9 тис. 



7 

 

грн. Забезпечено належний температурний режим в приміщенні навчального корпусу, 

спортивної зали та їдальні.  

 

Проект «Реконструкції котельні в Ольгопільській середній загальноосвітній 

школі І-ІІІ  ступеня з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) 

паливі, с. Ольгопіль, Чечельницького району» реалізовано в 2016 році за рахунок  

субвенції з державного бюджету, загальна вартість якого становить 640,8 тис. грн. Роботи 

виконані в повному обсязі. Забезпечено належний температурний режим в приміщенні 

навчального корпусу, спортивної зали та їдальні. 

 

Проект «Будівля корпусу №2 НВК-ЗОШ I ступеня - гімназії по вул. Комінтерна, 7 

в м. Ямпіль Ямпільського району – реконструкція» реалізовано в 2016 році. Загальний 

бюджет – 2282,6 тис. грн., із них: державний фонд регіонального розвитку - 2049,6 тис. грн. 

Проведено реконструкцію фасаду корпусу № 2 та втілено енергозберігаючі технології. 

 

Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м.Іллінці 

Іллінецького району. Проект реалізується за рахунок субвенції  державного бюджету -308,0 

тис. грн. та коштів районного бюджету -16,8 тис. грн. Утеплення фасаду 371 м. кв., замінено 

49 шт. вікон та 9 шт. дверей, рівень реалізації - 57,6%. 

 

Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 

в с. Іллінецьке Іллінецького району. Загальна вартість становить 1287,7 тис. грн. 

Реалізовується проект за рахунок субвенції  державного бюджету - 856,00 тис. грн. та коштів 

районного бюджету - 27,6 тис. грн. Закуплено 2 твердопаливних котла, освоєно - 67%. 

 

 

«Тепло в школі – здорові діти» (реконструкція приміщення Корделівської 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калинівського району). Загальна 

вартість - 3916,1 тис.грн. Замінено віконні блоки та проводяться роботи з утеплення фасаду, 

освоєно 70%. 

 

Проект «Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива 

опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, 

Вінницької області» загальна вартість 1169,65 тис.грн. Фактично завершено І чергу 

реконструкції на суму 112,1 тис.грн. Замінено два газові котли на нові. Для завершення 

проекту  необхідні фінансові ресурси. 

 

Проект «Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в 

Сокільській СЗШ І-ІІІ ст. Чернівецького району» фінансується за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 1200,0 тис.грн. Виготовлено 

проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції приміщення школи та 

проведено експертизу ПКД. Здійснено роботи з встановлення енергозберігаючих вікон.  

 

Проект «Реконструкція комунальної будівлі Вендичанської ДНЗ з метою 

впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 

40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької 

області», загальна вартість – 1027,324 тис. грн. Фінансування здійснюватиметься за рахунок 

коштів ДФРР – 924,592 тис. грн. та місцевого бюджету – 102,732 тис. грн. 

 

«Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди Тиврівського 

району» загальна вартість проекту 846,90 тис.грн. Фінансування здійснюватиметься за 

рахунок коштів ДФРР - 943,88 тис.грн та місцевий бюджет -104,87 тис.грн. 
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Проект з реконструкції котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» із  дооснащенням 

котлами на альтернативному виді палива,  за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32, в 

умовах високого навантаження на обласний бюджет, реалізується за рахунок власних коштів  

КП «Вінницяоблтеплоенерго».  Виконано проектно-кошторисну документацію, проведено 

експертизу ПКД, роботи по монтажу обладнання виконані на 50%. Освоєно 1,05 млн. грн. 

власних коштів підприємства. Водночас, для завершення  реалізації  проекту  необхідно  

залучити фінансування у розмірі 1,45 млн. грн., що, в свою чергу, дасть змогу скоротити 

використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на 47 тонн умовного палива 

щорічно. 

 

Проект «Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та 

відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка 

Бершадського району, Вінницької області» (загальна вартість проекту 2464,1 тис.грн.). 

Виготовлено ПКД, проведено її експертизу. Проект готується для подання на розгляд  

обласної комісії як такий, що може фінансуватися у 2018 р. за рахунок коштів ДФРР. 

Здійснюється  пошук додаткових джерел  фінансування  проекту. 

 

Проекти: «Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с.Чернятка Бершадського р-ну Вінницької 

обл.» (загальна вартість проекту 1723,246 тис.грн.). Виготовлено  проектно-кошторисну  

документацію, проведено  її  експертизу. Здійснюється  пошук додаткових джерел  

фінансування  проекту. 

 

Проекти: «Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 

1/9 – Р на «ARS-500» для   Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт 

Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району» та «Реконструкція котельні 

навчально-виховному комплексі «Середня  загальноосвітня школа I-III ст. №1 – 

гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів» не 

пройшли відбір регіональної комісії щодо фінансування з ДФРР в 2017 році. 

 

Проект «Найкраще біопаливо – рослинне сміття і гілля» Гайсинський район, 

загальна вартість - 500 тис.грн. Проект не реалізується в зв’язку з відсутністю власних 

обігових коштів. 

 

 «Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє» - 

перейменовано на проект «Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка 

Ямпільського району».  Проект не фінансується, тому що не пройшов у конкурсному 

відборі проектів, які можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР, та не 

переміг  у 14-й обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад. 

 

Проект «Використання відходів сільського господарства як органічного добрива»  

передбачає популяризацію використання відходів сільськогосподарського виробництва як 

органічного добрива. Облдержадміністрацією проводяться семінари з практичними показами 

диверсифікації шляхів використання відходів,  доцільність та переваги  в їх застосуванні. 

 

Проект «Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному 

землеробству» передбачає збільшення обсягів виробництва органічної продукції у 

Вінницькій області. Нажаль, через складну систему сертифікації виробництва органічної 

продукції органічним виробництвом в області займаються 3 сільськогосподарські 

підприємства. Загальна площа, на якій вирощується органічна продукція становить 398,2 га. 

В Барському районі ТОВ «Киянівка» вирощує по органічних технологіях плоди (яблука та 

аронія) на площі 77 га. У Вінницькому районі ТОВ «Фітосвіт ЛТД» на площі 277,6 

займається виробництвом зернових та технічних культур. В Теплицькому районі ФГ Дона 

О.Г. на площі 120,6 га займається виробництвом зернових та технічних культур. 
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Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання 

соціальних, культурних та туристичних послуг. 

Пріоритет включає в себе 165 проектів. Станом на 01.07.2017 року реалізовуються 49 

проектів, із них (реалізовано 14 проектів): 

20 проектів освітньої галузі та спорту, 12 проектів медичної галузі, 4 проекти 

розвитку культури, 1 проект соціального спрямування та 12 проектів з питань житлово-

комунального господарства та інфраструктури. 

 

Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з 

реальним сектором економіки. 

Завершено реалізацію проектів: 

- «Завершення добудови приміщення Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького 

району (ІІ чергу)» (210 учнівських місць), реалізувався за кошти ДФРР – 1300 тис. грн. та 

місцевого бюджету -428,0 тис. грн.; 

- «Реконструкція приміщення СЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району» 
(120 учнівських місць), реалізувався за кошти ДФРР та місцевого бюджету –7923,2 тис.грн; 

- «Реконструкція системи опалення з встановленням блочно-модульної котельні 

потужністю 450кВт СЗШ І-ІІІ ст. № 2 с. Городківка Крижопільського району», 

реалізувався за кошти ДФРР та місцевого бюджету –804,5 тис.грн; 

- «Реконструкція дитячого садочка с. Цибулівка Тростянецького району» (60 

місць) на реалізацію якого у 2015 році з державного бюджету виділено -  3800 тис. грн., у 

2016 році з районного та місцевого бюджетів – 725,5 тис. грн. 

- «Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» 

(проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт.Дашів, Іллінецького 

району» на реалізацію якого використано кошти субвенції  державного бюджету - 742,5 

тис.грн. та кошти районного бюджету- 100 тис.грн. 

- «Європейський стандарт- модернізація та безпека системи шкільного 

опалення,запорука здоров’я дітей (система опалення СЗШ І-ІІІ ст..№2 по вул.. Горького,14, 

с.Городківка Крижопільського району-реконструкція) на реалізацію якого використано кошти 

субвенції  державного бюджету – 620,1 тис.грн. та кошти місцевого бюджету- 376,3 тис.грн. 

Встановлено блочно-модульну котельню  потужністю 450 кВт. 

 

 У 2017 році буде продовжено реалізацію: 

Проект «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району 

«Поділля» в м. Вінниці – будівництво» (1200 учнівських місць). Загальна вартість складає 

137,15 млн. грн. Реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів та 

коштів підприємств. На даний час виконано роботи на суму 17584,5 тис.грн. Освоєно 13%. 
 

Проект «Реконструкція Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району» (260 

учнівських місць). Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету - 2863,7 тис. 

грн. та місцевого бюджету - 622,7 тис. грн. Проведено роботи щодо добудови спортивної 

зали, завершено роботи по встановленню покрівлі. В зв’язку із збільшенням вартості проекту 

внаслідок коригування та перерахунку у діючі ціни, виділених коштів не вистачило для 

завершення проекту у 2017 році. Готовність проекту - 54,5%.  

 

Проект «Будівництво Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського» (144 учнівських 

місць), здійснюється за рахунок державного бюджету - 2996,6 тис. грн. та місцевого 

бюджету- 775,5 тис. грн. В зв’язку з збільшенням вартості проекту внаслідок коригування та 

перерахунку ПКД у діючі ціни, виділених коштів не вистачило для завершення проекту у 

2017 році. Готовність проекту – 58,7%.  

 

Проект «Відновлення спортивно-оздоровчого закладу «Юність» (спортивно-

оздоровчий заклад «Юність» по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція)» 
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(відновлення роботи басейну), реалізувався за державного бюджету та місцевого бюджету. 

Затверджена нова проектно-кошторисна документація на загальну суму 25913,244 тис.грн. 

 

Проект «Нова школа-освічена нація (школа, с. Гопчиця Погребищенського 

району – будівництво)» загальною вартістю 15290,5 тис.грн. Фінансується за рахунок ДФРР 

13900 тис.грн. та місцевих бюджеті -1390,5 тис.грн. Стан готовності 65 %, освоєно 106,3 

тис.грн. На даний час коригується ПКД.  

 

Проект «Реконструкція корпусу №1 КУ «Погребищенська СЗШ №1 І-ІІІ ст.» 

м.Погребище» здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевого бюджету – 7142,4 

тис. грн. Виділених коштів не вистачило для завершення проекту у 2016 році. Проведено 

повну реконструкцію даху, замінено вікна на енергозберігаючі, проведено реконструкцію 

фасаду школи, капітальний ремонт актової та спортивної зали із встановленням вентиляційне 

та енергозберігаючих засобів.  

 

Проект «Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с.Дзюньків 

Погребищенського району Вінницької області». Замінено 125 вікон на енергозберігаючі. 

Залишилось замінити 13 вікон. 

 

Проект «У новому ДНЗ створимо сучасний комфорт та затишок» (добудова 

незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району). 

Роботи виконувалися за кошти районного та сільського бюджету. Використано 1352,0 тис. 

грн. на перемурування перестінок І поверху, утеплено фасад будівлі, встановлено 

металопластикові вікна, проведено перекриття металочерепицею даху, поставлено модуль 

під газові котли. Для подальшого проведення робіт зазначений проект було подано на 

конкурсний відбір інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок  

державного фонду регіонального розвитку, але не пройшов конкурсний відбір. 

 

Проект «Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок - ясла по вул. 

І.Франка, 136, м Жмеринка)». Реалізовується за рахунок державного бюджету– 12240,0 

тис. грн. та місцевого бюджету – 1287,1 тис. грн. Використано 1765,5 тис.грн. Планується 

створення сучасного дошкільного закладу загального типу, оснащеного по останньому слову 

техніки, що забезпечують оптимальні нормативні умови для дітей та персоналу для 

виконання педагогічної і навчально-виховної діяльності колективу. 

 

Проект «Реконструкція комунального закладу “Барської районної дитячо-

юнацької спортивної школи ”Колос” по вул.. Соборна 8, м.Бар». Реалізовується за 

рахунок державного та місцевого бюджету – 2505,7 тис. грн. Готовність - 90%. У 2017 році 

буде профінансовано з районного бюджету 600,0 тис.грн.  

 

Проект «Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, 

Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області» 
реалізовується за кошти державного та районного бюджету – 2894,5 тис. грн. За  рахунок  

співфінансування  придбано  у  2016 році  шкільний  автобус для ЗОШ с.Лісниче , а  у  І  

кварталі  2017 року - шкільний  автобус  для ЗОШ с.Флорино. 

 

Проект «Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського 

району» (доступність 500 чол.). Реалізовується за рахунок місцевого бюджету – 2687 тис. 

грн. Готовність - 90%. 

 

Проект «Будівництво спортивного комплексу по вулиці Гагаріна,28 в  с. Іванів 

Калинівського району Вінницької області» (доступність 800 чол.) фінансуватиметься за 
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рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 2,0 млн.грн та місцевого 

бюджету – 1,3 млн.грн.  

 

Проект «Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного 

комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107» фінансуватиметься за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в сумі 3,0 млн.грн.  

 

Проект «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 

Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове підростаюче покоління 

– здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище» є перехідним, 

загальна вартість - 1180,3 тис.грн. Заключено договір з підрядником та розміщено його на 

сайті ПРОЗОРО. 

 

Проект «Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району 

Вінницької області (коригування)» (20 місць) загальна вартість складає 1272,443 тис.грн. 

Фінансується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в сумі 

800 тис.грн. та місцевих бюджетів – 472,4 тис.грн. 

 

Проект «Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області» 

спрямований на придбання 4 автобусів. Проект фінансується за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку в сумі 3,0 млн.грн. та місцевого бюджету 600 тис.грн. 

 

Проект «Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул.. Зарічна, 

Вінницького району, Вінницької області» у 2016 році виготовлено проектно-кошторисну 

документацію та проведено експертизу кошторисної частини проекту, на що використано 

354,048 тис. грн. з районного бюджету. Для реалізації проекту не вистачає коштів. 

 

Проект «Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 

30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області». Фактично 

завершено І чергу реконструкції на суму 261,2 тис.грн. Для завершення проекту  необхідні 

фінансові ресурси. 

 

Проект «Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль – 

будівництво (II пусковий комплекс)». Проектно-кошторисна документація виконана на 

суму 2,5 млн.грн. З державного бюджету виділено на проект 2,0 млн.грн. з них освоєно 1,8 

млн.грн. Кошти в повній мірі не освоєно у зв’язку із не своєчасним проведенням виконаних 

робіт та не наданням акту виконаних робіт підрядчиком. 

 

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області 

Проект «Реконструкція приміщень гінекологічного відділення в хірургічному 

корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по 

Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці» реалізовано в 2016 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна вартість проекту 

– 6644,3 тис. грн. Забезпечено загальний та рівний  доступ населення до високоякісних  

послуг лікування онкогінекологічних хворих, покращення лікувально-побутових та 

санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні. 

 

Завершено роботи по проекту «Ремонт, реставрація даху пам’ятки архітектури та 

містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» 

(літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького клінічного 

високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. 

Мічуріна, 32» за рахунок обласного бюджету на суму 843,6 тис. грн. Забезпечено 

збереження геометричних параметрів пам’ятки максимально наближених до автентичних. 
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Завершується проект «Реконструкція з прибудовою частини приміщень в будівлі 

радіологічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру 

по вул. Хмельницьке шосе, 84 в  м. Вінниці (коригування-ІV)». Роботи здійснюються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.  

 

Проект «Придбання двох УЗД апаратів експертного класу з функцією 

еластографії та біопсійними насадками». За рахунок обласного бюджету для обласного 

онкодиспансеру закуплена сучасна УЗД-апаратура на загальну суму 2,0 млн.грн. Завдяки 

реалізації проекту фактичний показник запланованих ультразвукових досліджень окремого 

органу перевищено на 7412 (при запланованому 3168). Для завершення реалізації проекту 

потрібно доукомплектувати апарати лінійним датчиком, що надасть можливість підвищити 

фактичний показник на 22-24%. 

 

Проект «Реконструкція приміщення відділення легеневого туберкульозу для 

дорослих №2 обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання 

«Фтизіатрія» здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та 

обласного бюджету. Загальна вартість проекту – 13,7 млн.грн. Виконано роботи на суму 8,8 

млн.грн. Продовжується капітальний ремонт. Вартість робіт складає 1298,98 тис. грн. 

 

Проект «Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініки смт. Теплик - будівництво)» 

фінансується за кошти ДФРР, обласного бюджету та районного. 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. 

 

Проект «Теплові мережі для Мурованокуриловецької лікарні планового 

лікування – реконструкція» виконується за рахунок державного та районного бюджетів. 

Використано кошти в сумі 402,2 тис. грн.  

 

В зв’язку із збільшенням вартості проекту внаслідок коригування та перерахунку у 

діючі ціни ПКД, виділених коштів не вистачило для завершення в 2016 році наступних 

проектів, тому їх реалізація здійснюватися в 2017 році: 

 

- «Обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу 

(перша частина)». Відповідно розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих 

територій ( загальний фонд) між місцевими бюджетами  виділено 46,0 млн. грн.  для 

закупівлі обладнання, також з обласного бюджету на будівництво корпусу виділено 19,2 млн. 

грн. Освоєно коштів - 4,0 млн. грн. 

- «Капітальний ремонт лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім. Пирогова, м. Вінниця по вул. Пирогова,46» реалізується за рахунок 

коштів обласного бюджету -  1900 тис.грн. Планується утеплення фасаду, заміна покрівлі, 

вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. Готовність проекту – 19,4%. 

- «Капітальний ремонт фасаду та покрівлі гематологічного відділення (корпус 

№14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, м.Вінниця по вул. Пирогова, 

46» реалізується за рахунок коштів обласного бюджету -  2500 тис.грн. Планується 

утеплення фасаду, заміна покрівлі, вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. 

Готовність проекту -35%. 

- «Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 «Адміністративний корпус» 

Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова, м. Вінниця по вул. Пирогова, 46» 
реалізується за рахунок коштів обласного бюджету -  20 тис. грн. Планується утеплення 
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фасаду, заміна покрівлі, вікон і дверей та отримання економії енергоносіїв. Готовність 

проекту - 1%. 

-  «Реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-

діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-

Алейхема, 8, м. Хмільник», реалізується за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку – 4635 тис. грн. та обласного бюджету -  468,3 тис. грн. Готовність 

проекту –47%. Продовжується реконструкція. 

 

Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання 

громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального 

співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження 

культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини. 

Проект «Реконструкція горищного даху, покриття та фасадів будівлі Вінницького 

обласного художнього музею» реалізовано в 2016 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку – 2138,5 тис. грн. та обласного бюджету -  239,7 тис. грн.  

 

Триває реалізація проекту «Реконструкція (пристосування, приведення у 

придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського 

академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського». Використано кошти з 

державного фонду регіонального розвитку – 4503,6 тис. грн. та обласного бюджету - 459,4 

тис.грн. Завершено будівництво електрокотельні, придбано та змонтовано дві підстанції, в 

приміщенні театру частково перекрито дах та відремонтовано фасад. Готовність проекту – 

20,5%. 

 

26 липня 2016 року відбулось відкриття Центру національних  культур 

Вінниччини, який дозволить представникам різних національностей популяризувати, 

зберігати та розвивати традиції, звичаї, мови, проводити зустрічі з представниками 

дипломатичних установ, зміцнювати національний мир та злагоду в області.  

На створення Центру в 2015-2016 роках з обласного бюджету виділено асигнувань 

загального фонду у сумі 99,95 тис. грн., які використанні на ремонт, оренду приміщення, 

оплату комунальних послуг та на забезпечення належних умов функціонування роботи 

Центру. Відповідно до «Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств 

області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини 

на період 2016-2020 роки» запланована підтримка діяльності Центру з 2016 до 2020 року в 

сумі 100 тис. грн. на  рік. 

 

Проект «Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького 

району» фінансується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Проведено торги через систему «Прозорро», кошти для фінансування проекту є в повному 

обсязі. 

 

Проект «Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під  інформаційно-

бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району» 

розроблений з метою утримання об’єкту інфраструктури в належних умовах для розвитку 

культури та естетичного виховання громадян. Проводяться роботи по реконструкції 

приміщення, будуються зовнішні мережі і споруди водопостачання, водовідведення. 

 

Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення 

області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування. 

Проект «Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення 

області працівниками центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді області» 
розроблений для забезпечення професійної компетентності працівників центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді області та для соціальної підтримки різних категорій осіб 

області, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
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Проведено 22 семінарів та навчань за різними професійними програмами підвищення 

кваліфікації працівників. На реалізацію проекту з обласного бюджету виділено 276,1 тис. 

грн. 

Однією з проблем реалізації проекту є кадрове забезпечення центрів СССДМ, зокрема 

- відсутність психологів та юристів, це призводить до недостатнього рівня охоплення сімей, 

що опинились в складних життєвих обставинах, соціальними послугами за місцем 

проживання. Ще один негативний фактор, що впливає на роботи проекту - це відсутність 

єдиних організаційно-правових механізмів контролю щодо виконання самоврядних 

повноважень новоствореними об’єднаними територіальними громадами в частині надання 

соціальних послуг населенню. 

 

Проект «Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - 

інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. 

Новосільська, 39, Вінницької області» фінансуватиметься за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку в сумі 2254,8 тис.грн. та місцевих бюджетів 250,5 тис.грн. 

 

Забезпечення розвитку житлово-комунальних господарства та інфраструктури 

територіальних громад  області 

За рахунок субвенції з державного бюджету та місцевого бюджету реалізовано 3 

проекти: 

- будівництво системи водопостачання с.Білопілля, Козятинського району. 

Виготовлено ПКД та проведено роботи з будівництва мережі водогону на суму 1522,8 тис. 

грн. Готовність проекту 100%; 

- будівництво системи водопостачання с.Сошанське, Козятинського району. 
Проведено роботи з будівництва централізованої системи водопостачання на суму 941,3 тис. 

грн. Готовність проекту 100%; 

- будівництво водозабірних свердловин с.Зозулинці, Козятинського району. 

Виготовлено проектні документації на свердловину та водогін. Проведено роботи щодо 

буріння та облаштування свердловин. Проведено роботи з будівництва мереж водогону. 

Загальна вартість всіх виконаних робіт 1865,0 тис. грн. Готовність проекту 100%. 

 

У 2016 році завершено реалізацію проекту «Реконструкція трамвайної колії на 

Площі Гагаріна» м. Вінниця. Загальна вартість – 34,65 млн. грн. (державний та міський 

бюджети). Забезпечено надійний та безпечний рух для пасажирів електро- та авто 

транспорту.; протяжність трамвайної колії в одноколійному обчислені – 960 м.п.; площа 

покриття проїзної частини – 7548 м²; площа мощення трамвайної колії – 2443 м². 

 

З метою удосконалення в м. Вінниця архітектурного вигляду існуючого проспекту 

Космонавтів шляхом реконструкції та надання йому більш сучасного і комфортного вигляду, 

було розпочато реалізацію проекту «Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІ 

черга - від  вул. В. Порика до вул. Келецької)» загальна вартість якого становить 41,5 млн. 

грн. (державний та міський бюджети). Проведено декоративне мощення пішохідної зони - 

0,937 км, будівництво дитячого майданчика. Освітлення декоративними ліхтарями – 227 шт., 

озеленення - 15341 м², 80 лавок для сидіння, 77 урн для сміття. Освоєно 27,9 млн.грн. Стан 

будівельної готовності об’єкту 100%. 

В 2017 році розпочато ІІІ чергу – від вул.Келецької до вул. А.Первозванного 

«Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці» загальна вартість 52270,15 тис.грн. 

Фінансується за рахунок коштів ДФРР та місцевий бюджет. Виконано 9,6% 

 

Проект «Модернізація (реконструкція) трамвая КТ-4 з встановленням середньої 

вставки з низьким рівнем підлоги» загальна вартість – 49,0 млн. грн. (кошти підприємства, 

кредитні кошти). Роботи виконує комунальне підприємство "Вінницька транспортна 

компанія". Використано коштів в сумі 24,5 млн.грн. Завершено модернізацію 4 трамваїв із 6 

запланованих. Виконано 33% 
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В м. Хмільник за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету реалізується проект з 

будівництва водогону по вул. Кутузова. Загальна вартість проекту складає 4,6 млн. грн. 

Побудовано 2200 км. водогону. Забезпечено водопостачанням 540 мешканців. 

 

Проект «Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району 

Вінницької області» загальна вартість становить 1290,0 тис. грн. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію, проведено експертизу. Закуплено  матеріали (труба) для  

будівництва  2,5 км  водогону. Проводяться роботи з будівництва водогону 

 

В Іллінецькій міській ОТГ реалізовано проект «Іллінці - безпечне місто» за рахунок 

обласного бюджету - 48,5 тис. грн., районного бюджету - 18,0 тис.грн. та міського бюджету - 

83,5 тис.грн. Встановлено 13 камер зовнішнього відео спостереження. Очікується 

встановлення додаткового обладнання та їх обслуговування. 

 

Проект «Реконструкція мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски 

Тиврівського району Вінницької області». Загальна вартість становить 2081,743 тис. грн. 

Реалізація здійснюється за рахунок державного - 1709,4 тис. грн. та міського бюджету – 

308,766  тис.  грн. Виконано роботи на сума 1775,4 тис. грн. В 2017 р. у зв’язку з 

необхідністю внесення технологічних змін до робочого проекту проведено коригування та 

перерахунок ПКД. У 2016 р побудовано прольотну частину мосту. Для завершення робіт по 

реконструкції мосту необхідно виконати будівництво 2-х берегових заїздів, пішохідної 

доріжки, огородження, провести обробку дерев’яних та металевих конструкцій 

антисептичними та антикорозійними розчинами. Відновлення виконання будівельних робіт 

планується у вересні місяці 2017 р. 

 

Проект «Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра 

Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки 

вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка  

Липовецького району» здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку - 1052,2 тис. грн. та обласного бюджету – 116,9 тис. грн. Прокладено 3 км. 

вуличних мереж, у 2 кварталі закуплено матеріали для продовження робіт. 

 

Проект «Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. 

Чорновола в м. Вінниці» загальна вартість становить 69 140,9 тис.грн. Фінансується за 

рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно 14525,3 тис.грн. Стан будівельної 

готовності об’єкту 24%.  

 

Проект «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 Внницької обл» відібраний регіональною комісією для 

фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік в 

сумі 1,5 млн.грн. На даний час, ще не має підтвердження щодо фінансування проекту від 

Мінрегіону. 

 

Проект «Реконструкція  мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького 

району  Вінницької області» передбачає забезпечення безпеки жителів села Іванівка, 

досягнення комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху транспорту у 

вечірній  та нічний час доби шляхом встановлення мережі вуличного освітлення центральних 

вулиць села Іванівка при допомозі енергозберігаючих технологій. На даний час кошти 

відсутні. 

 

Проект «Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, 

Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до 
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