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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 2016 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 – Стратегії 

розвитку).  

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 

реалізації). 

 

План спрямовано на використання економічного потенціалу 

області.Врахована необхідність збереження природних, культурних та 

історичних ресурсів і здобутків, що забезпечить сталий розвиток. 

Головна мета Плану реалізації повністю узгоджена з метою Стратегії 

регіонального розвитку Вінницької області – 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. Особливий наголос у Плані 

реалізаціїзроблений на підтримку пріоритетів розвитку сільських районів і 

полюсів зростання.   

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і 

відображає комбінацію можливих заходів щодо розвитку на два роки, з 

урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей впровадження. 

Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у проектах, 

що згруповані у шість взаємопов’язаних програм. 

 

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області 

 

В другому кварталі проводились щоденні моніторинги працездатності 

комплексу апаратури оповіщення та зв’язку, а також інвентаризація захисних 

споруд. 

 

Здійснювалася робота по проведенню навчання населення до дій в 

надзвичайних ситуаціях та подіях. Розповсюджувалися методичні рекомендації 

та пам’ятки населенню. 

 

У І півріччі 2016 року впровадження проекту «Реконструкція внутрішньо 

обласної системи оповіщення», визначеного в Пріоритеті, не здійснювалось в 

зв’язку з відсутністю фінансування. 
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Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та 

покращення якості життя жителів села 

 

В сільськогосподарському виробництві в січні-червні 2016 року 

зберігається позитивна динаміка. За цей період забезпечено приріст 

виробництва, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 4,2 %, в 

тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 8,5 %. У господарствах 

населення зниження обсягів виробництва склало 1,5 %.  

Вінницька область займає перше місце серед регіонів України за обсягом 

виробництва валової продукції сільського господарства та за темпом її 

виробництва, а також за обсягами виробництва молока та м’яса, чисельності 

поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів. 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-червень 

2016 року, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, склав 

104,2%, або на 8,2 в.п. менше звітного періоду попереднього року. 

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 

одну особу сільського населення в січні-червні 2016 року становить 4657 грн., 

що на 229 грн. більше відповідного періоду попереднього року. 

В галузі тваринництва зберігається позитивна динаміка розвитку. За 6 

місяців 2016 року всіма категоріями господарств вироблено 416,3 тис. тонн 

молока, м’яса (реалізація) – 226,2 тис. тонн, яєць – 472,3 млн. штук. 

Аграрії області приступили до збирання ранньої групи зернових культур 

та ріпаку. Станом на 19.07.2016 року їх зібрано на площі 148,2 тис. га, або 

27,1% прогнозованих площ, намолочено 755,4 тис. тонн зерна, при середній 

урожайності 51 ц/га (у 2015 році – 40,4 ц\га). Озимий ячмінь обмолочено на 

площі 48,2 тис. га (95,2 %), намолочено 242,5 тис. тонн, урожайність 50,3 ц/га 

(у 2015 році - 39,6 ц/га).  

Ярого ячменю обмолочено на площі 17,5 тис. га (21,1 %), намолочено 

73,0 тис. тонн при урожайності 41,6  ц/га (в 2015 році – 35,4  ц/га); озимої 

пшениці  обмолочено на площі 74,6 тис. га (19,4 %), намолочено 411,6 тис. тонн 

при урожайності 55,2  ц/га (в 2015 році – 42,7  ц/га). 

Озимого ріпаку з площі 34,5 тис. га зібрано на площі – 25,4 тис. га 

(73,4%), намолочено – 70,4 тис. тонн при середній урожайності – 27,8 ц/га (в 

2015 році – 25,5 ц/га).  

 

В 2016 році в АПК області в стадії реалізації знаходяться 45 

інвестиційних проектів на суму понад 4,7 млрд. грн. З початку поточного року 

завершено реконструкцію 2 молочно-товарних ферм загальною потужністю 350 

гол./місць (СТОВ АФ „Вербка” с. Вербка Чечельницького району на 150 

гол./місць та СВК „Вівсяницький” с. Вівсяники Козятинського району на 100 



3 

 

гол./місць) та приміщення для вирощування свиней на 150 гол./місць (ФОП 

«Пацьора» с. Качківка Ямпільського району).  

Введено в експлуатацію 2 зерносклади загальною потужністю 2,8 тис. 

тонн (ПСП „Агрофірма „Нападівська” с. НападівкаЛиповецького району на 2 

тис. тонн та ФГ „Лан” с. КосаківкаЛиповецького району на 800 тонн). 

 

Протягом І півріччя 2016 року проводились наступні роботи щодо 

реалізації проектів, які визначені в Пріоритеті: 

 

Проект «Облаштування ярмарків 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 заключенню договору оренди. Терміни реалізації 

проекту переносяться на 2017-2018рр. 

 

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. За січень-червень 2016 року в області проведено 1512 

ярмаркових заходів, на яких реалізовано продукції на суму понад 80 млн.грн. 

 

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 95 різнопрофільних сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативи, в тому числі молочних – 41, плодоовочевих – 6, з обробітку землі 

та збирання врожаю – 6.  

В області прийнято Програму розвитку особистих селянських, 

фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-

2020 роки, яка затверджена 11 лютого 2016 року рішенням сесії обласної Ради 7 

скликання №40. Програмою передбачається надання пільгових кредитів 

особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі. 

Пріоритетні напрямки надання кредиту – це розвиток тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до Програми у поточному році вже надано пільгові кредити з 

обласного бюджету 7 суб'єктам підприємницької діяльності на 1 млн. грн. 
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Проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів» 

передбачає створення в селах Городківка та Вільшанка Крижопільського 

району двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи. В рамках 

спільного проекту Європейського Союзу та Програми  розвитку ООН 

«Місцевий  розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» в Крижопільському районі 

створені два кооперативи: СОК „Вільшанський колосок” с. Вільшанка та СОК 

«М’ястківський маєток» с. Городківка. Кооперативом села Вільшанка уже 

отримано перший транш коштів у сумі 477 тис. грн. Громада села змогла 

отримати необхідний для її життєдіяльності агрегатно-вальцевий млин. 

Вартість млина складає 550 тис. грн. Проект профінансував 80% цієї суми, інші 

20% зібрали члени кооперативу як членські внески. Впровадження  проекту 

значно здешевить послуги з переробки зерна на борошно. 

Завершуються роботи по оформленню документації на отримання коштів 

1 траншу по кооперативу в с. Городківка.  

 

Проект «Створення сільськогосподарського кооперативу «Лядовські 

пагорби Вищеольчедаєва» передбачає об’єднання у сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив виробників молока для спільної його переробки. 

СОК «Лядовські пагорби Вищеольчедаєва» зареєстрований, але не розпочав 

своєї діяльності через відсутність фінансових ресурсів для придбання 

відповідного обладнання. 

 

Проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів 

в Барському районі» передбачає створення в селах Іванівці та Шипинки 

Барського району двох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи. В 

рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми  розвитку ООН 

«Місцевий  розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» в Барському районі створені 

два кооперативи: СОК „Сад Семіраміди” с. Шипинки та СОК „Іванівські 

куркулі” с. Іванівці. Дані кооперативи на умовах співфінансування закупили 

відповідне обладнання для надання послуг членам кооперативу та розпочали 

свою діяльність. 

 

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 

більше як 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". 

На сьогоднішній день в 4 селах Томашпільського району: Антонівці, 

Пеньківці, Пилипах-Борівських та Рожнатівці було проведено окультурення 

громадських пасовищ, розпочато підготовчі роботи по реконструкції міні-цеху 

для переробки молока. 
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Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин 

 

За даними моніторингу, у січні-червні 2016 року започаткували діяльність 

4177 новостворених суб’єктів господарювання,  що на 25,1% більше  порівняно 

з відповідним періодом 2015 року, із яких 726 – юридичні особи (на 20,8% 

більше) та 3451 – фізична особа-підприємець (на 26,0% більше). 

Одночасно припинили господарську діяльність 2944 суб’єктів 

господарювання (171 – юридична особа та  2773 – фізичних осіб-підприємців), 

що  в 2,5  рази  менше порівняно з відповідним періодом 2015 року. 

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання  юридичних осіб в 

м. Вінниці  - 431, або 59,3 % від загальної кількості новостворених юридичних 

осіб, у Калинівському районі - 36, або 5,0%, у Вінницькому  районі – 21, або 

2,8%, у Барському районі – 19, або 2,6%,.  

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у 

Вінницькому (5,6% від загальної кількості  новостворених  фізичних  осіб -

підприємців), Гайсинському районі – 4,5%, Калинівському районі – 3,6%,  

Тульчинському районі – 3,1%,  Барському районі – 2,8%,  

Серед  міст обласного значення: у м.Вінниці - 37,0%,  м.Могилів-

Подільському – 3,2%.   

 

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого 

підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування 

(єдиний податок) у  І півріччі 2016 року майже на 73,8 млн.грн. більше, ніж у І 

півріччі 2015 року і вони складають 213,0 млн.грн. або 10,8% від загальної суми 

надходжень до місцевих бюджетів. При цьому, кількість одиниць на єдиному  

податку збільшилась на  1444 особи (або на 3,6%) і складає 41037 осіб (39593). 

 

Протягом І півріччя 2016 р. реалізовано 14 проектів на загальну суму 53,2 

млн. грн., в результаті чого створено 150 нових робочих місць, а саме: 9 

проекти в галузі АПК (загальною вартістю 25,2 млн. грн. - створено 55 робочих 

місць) та 5 проектів в промисловій галузі (вартість 28 млн. грн. - 95 робочих 

місць). 

Інші 136 інвестиційних проектів вартістю 9,67 млрд. грн. будуть 

реалізованіпротягом 2016-2018 років, додатково планується створити 7145 

нових робочих місць. 

Найбільше, 75 проектів, буде реалізовано у промисловому секторі 

економіки на суму майже 9,09 млрд. грн., що дозволить створити 6194 робочих 

місць. 

 

З метою подальшого поглиблення та розвитку міжнародного 

співробітництвата торгівлі, промоції Вінниччини та налагодження 

партнерських стосунків, підтримки просування продукції та послуг вітчизняних 

суб’єктів господарювання на зовнішні ринки обласною державною 

адміністрацією постійно проводяться презентації економічного, культурного та 

туристичного потенціалу Вінницької області за кордоном, міжнародні форуми, 

конференції.  
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Так, протягом І півріччя 2016 року делегація з Вінниччини побували з 

візитами: 

- у м. Лодзь, Республіка Польща, з метою переймали досвід місцевого 

самоврядування Польщі, та обговорення про співпрацю в рамках Єврорегіону 

«Дністер» між Шаргородським районом Вінницької області, Шолданештським 

районом (Молдова) і Ленчинським повітом (Польща); 

- у м. Кельце (Республіка Польща) з метою налагодження та розвитку 

співпраці між українськими та польськими підприємцями; 

- у Лодзинському воєводстві, Республіка Польща, головною метою візиту 

стала участь в обговоренні проблематики та перейняття досвіду органів 

місцевого самоврядування в сфері культури та підлеглих їй структур; 

-до м.Прага та Ліберецького краю, в ході візиту провели зустріч з 

представниками агенції CzechTrade, ознайомились з роботою потужних 

промислових підприємств та відвідали Ліберецький край Чеської Республіки, 

де обговорювались можливості співпраці Вінниччини з чеськими партнерами. 

 

З метою налагодження та розвитку співпраці, обговорення проблематики 

та перейняття досвіду органів місцевого самоврядування, обмін досвідом 

область відвідали делегації з багатьох країн, таких як:Республіка Польща, 

Чеська Республіка, Румунія, Молдова, Угорщина, Республіки 

Індія,Швейцаріята Канади. 

 

Було організовано зустрічі керівництва області з представниками 

дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, такими 

як: 

- експертами Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в 

Україні», в ході зустрічі експертам було представлено інвестиційний та 

інноваційний потенціал області, а також результати реалізації проектів із 

залученням міжнародних інвестицій; 

- делегацією представників Світового банку, вході якої відбулось 

обговорення аспектів впровадження у Вінницькій області проекту за підтримки 

Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», в рамках 

якого передбачено створення комунального закладу «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології»; 

- представників Консультативного комітету з питань міжнародного 

співробітництва та Швейцарського бюро співробітництва з метою оцінки 

ефективності технічної, економічної та гуманітарної допомоги, яку надає 

Швейцарія іншим країнам, представники делегації в ході візиту мали 

можливість ознайомитись із проектами, реалізованими за рахунок коштів 

швейцарської допомоги в с. Черепашинці та м. Калинівка Калинівського 

району, обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниця; 

- з головою Європейського конгресу українців Я. Хортяні та головою 

Світового конгресу українських молодіжних організацій М.Гочаком, на якій 

обговорювалось питання підготовки та проведення Міжнародного форуму, 

спрямованого на формування патріотичної свідомості молоді, «Українська 

молодь діаспори» у Вінниці у серпні 2016 року; 
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- представників Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна 

Європа» (ФСЄ) з метою презентації поточної діяльності ФСЄ у Вінницькій 

області та обговорення напрямків подальшого співробітництва, на якій 

обговорювались позитивні результати впровадження програми USAID 

«Лідерство в економічному врядуванні» у Вінницькій області, а також було 

обговорено питання щодо подальшої підтримки проектів розвитку малого й 

середнього бізнесу; у рамках візиту делегація відвідала Центр надання 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» та iHUB Вінниця – Центр інновацій 

та підприємництва; 

- представників Державного Департаменту США та Посольства США в 

Україні, в ході офіційної зустрічі з керівництвом області та міста сторони 

обговорили перспективи розвитку регіону, результати впровадження реформи 

децентралізації та основні напрямки, у яких Посольство США в Україні могло 

б надати підтримку області. 

 

На Вінниччині відбувся перший семінар-навчання з написання грантових 

проектів, ініційований обласною державною адміністрацією. В заході взяли 

участь понад 100 представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування районів Вінниччини, громадських організацій та закладів 

соціальної сфери області. 

Також, був проведений семінар-тренінг для представників громадських 

організацій області щодо залучення грантових коштів, організований МГО 

Єврорегіон «Дністер». Тренінг був націлений на підвищення знань активістів в 

області проектного менеджменту, а також процедури написання грантових 

проектів.  

 

У м. Вінниця проходив Форум міжрегіональної співпраці, у якому взяли 

участь 150 представників міжнародних донорських організацій та грантових 

програм, підприємці із зони АТО і АР Крим та підприємці з числа переселенців. 

Захід проводився проектом ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із 

зони АТО та Криму у Вінницькій області» спільно з ВОПО «Джерело надії» та 

фінансувався Європейським Союзом і Представництвом Міжнародної 

організації з міграції в Україні.Переселенці мали змогу поспілкуватись із 

представниками міжнародних донорських організацій та дізнатись більше про 

їхні проекти допомоги. 

 

12 квітня 2016 року, в місті Вінниця за ініціативи посольства Угорщини 

та у партнерстві з облдержадміністрацією, відбулась міжнародна конференція 

на тему «Розвиток малого і середнього підприємництва – Вишеградський 

досвід для української влади та бізнесу» за участюпредставників країн 

Вишеградської четвірки. Протягом дня угорські, чеські, польські та словацькі 

посадовці та експерти обмінювалися з українськими колегами та підприємцями 

досвідом в галузі розвитку малого і середнього бізнесу, а також підтримки 

старт-апів, включаючи нормативні, фінансові та інституційні аспекти, доступу 

до ринків ЄС та програм, обговорювали перспективи співпраці у сфері малого 

та середнього бізнесу. У роботі конференції взяли участь Надзвичайні і 

Повноважні Посли країн Вишеградської четвірки в Україні: ЕрноКешкень 
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(Угорщина), ГенрикЛітвін (Респбліка Польща), ЮрайСівачек (Словацька 

Республіка), ПавелБучек (заступник голови місії Посольства Чеської 

Республіки) та представники урядів цих країн. 

 

Вінниччину відвідала делегація Сорокського району Республіки Молдова. 

В ході зустрічі з керівництвом області сторони дійшли згоди щодо шляхів 

вирішення актуальних питань транскордонного співробітництва, зокрема 

ліквідації очисних споруд в с. Цекинівка Ямпільського району, подолання 

негативних наслідків діяльності Сорокського гранітно-щебневого кар’єру, а 

також обговорили можливість доручення Вінницької області до румуно-

молдовської програми із збереження біосфери у зоні річки Дністер. 

 

Делегація посадових осіб Вінницької обласної державної адміністрації та 

Вінницької обласної Ради відвідала Ясський повіт у Румунії з метою 

поглиблення партнерських відносин між регіонами та налагодження нових 

міжгалузевих контактів. Під час візиту було досягнуто домовленостей з 

ректором Ясського університету імені ІоанаКуза щодо підписання угоди про 

співпрацю з Вінницьким державним педагогічним університетом імені 

Михайла Коцюбинського. Крім того, делегація відвідала першу фармацевтичну 

компанію Румунії «Антібіотіче», в результаті чого було домовлено про візит 

керівника підприємства до Вінниччини з метою відкриття українського 

представництва компанії в регіоні. Також у рамках візиту делегація 

ознайомилась із завершенням будівництва агроіндустріального парку 

«Трансагрополіс», що став результатом впровадження спільного з 

Європейським Союзом проекту «Трансагрополіс – підтримка транскордонного 

агробізнесу» вартістю 5,6 млн. євро, у реалізації якого Вінниччина є партнером. 

Запуск парку в експлуатацію орієнтовно очікується восени поточного року. На 

сьогодні парк укомплектований обладнанням, завершуються роботи з 

облаштування меблями та набору персоналу, а водночас відбувається 

напрацювання умов, на яких він буде експлуатуватись.  

Також задля ознайомлення з реформою місцевого самоврядування в 

Румунії та поглиблення міжрегіональної співпраці, члени вінницької делегації 

відвідали комуну Мірославешти Ясського повіту, де провели зустріч з 

примаром комуни та місцевим депутатським корпусом, ознайомились з 

діяльністю комуни, системою фінансування та кращими проектами, 

реалізованими тут за сприяння ЄС.  

 

В м. Ямпіль за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 

Молдова Руслана Болбочана, керівництва Вінницької області та Сорокського 

району Республіки Молдова відбулась виїзна нарада щодо розвитку 

інфраструктури та транскордонного співробітництва між Вінницькою областю 

та Сорокським районом Республіки Молдова. На нараді обговорювались 

питання співпраці у реалізації проекту з упорядкування екологічного стану 

акваторії та прибережної зони річки Дністер, врегулювання питань, пов’язаних 

з функціонуванням очисних споруд м. Сороки. Також було обговорено 

будівництво автомобільного мосту сполученням Ямпіль – Косеуци.  
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8 червня 2016 року, у Верховній Раді відбулися парламентські слухання 

на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних 

процесів України», у яких від області взяли участь представники обласної 

державної адміністрації, обласної Ради та Єврорегіону «Дністер». Зокрема, 

голова Єврорегіону «Дністер» висловив пропозицію щодо активізації 

діяльності усіх 10-ти єврорегіонів України та створення Асамблеї єврорегіонів 

України, яка б координувала роботу цих транскордонних організацій і 

забезпечувала б їх взаємозв’язок з державними структурами. 

Активне транскордонне співробітництво здійснюється в рамках 

діяльності Єврорегіону «Дністер», завдяки діяльності якого підписано і 

реалізується більше 40 угод між територіальними одиницями області, районів 

Республіки Молдова та Румунії.  

За сприяння Єврорегіону розвиток прикордонних територій здійснюється 

в економічній, культурно-освітній та спортивній площині. 

Так, у І півріччі 2016 року продовжувалася реалізація проекту ЄС 

«Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних 

інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту 

молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району», який 

реалізовує Томашпільська районна рада в співробітництві з Міжнародною 

громадською організацією «Регіональний центр транскордонного 

співробітництва Єврорегіон «Дністер». В рамках інформаційної кампанії було 

проведено ряд консультаційних семінарів в 24 селах Томашпільського району 

для представників малих і середніх фермерських та особистих селянських 

господарств з метою підвищення обізнаності про можливості самозайнятості 

населення в сільській місцевості, а також захисту правових і економічних 

інтересів при здійсненні господарської діяльності. Було виготовлено та 

розповсюджено інформаційний буклет «Кооператив - інструмент захисту 

правових і економічних інтересів малих і середніх фермерських та особистих 

селянських господарств», брошура «Можливості самозайнятості населення 

особистих селянських господарств», 3 соціальні відеоролика про можливості 

самозайнятості населення особистих селянських господарств, а також переваги 

і можливості кооперації як засобу захисту правових і економічних інтересів 

сільського населення. 

 

Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища  

 

На виконання заходів Регіональної програми охорони навколишнього 

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 

2013-2018 роки у поточному році за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища(далі – Фонд)реалізуються заходи щодо 

відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах 

природно-заповідного фонду (пам'ятки природи місцевого значення 

«Турбівський парк» та «Смілгородський парк»). 

 

Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів Фонду становить     

300,0 тис. грн. при співфінансуванні з місцевих бюджетів 240,0 тис. грн. 

Освоєння коштів склало 47%. 
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Проект «Менше сміття - краще життя» (реконструкція полігону ТПВ, 

м.Тульчин) здійснюється за кошти Фонду, місцевого бюджету та DESPRO. За 

інформацією Тульчинської районної державної адміністрації станом на 

05.05.2016 року захід реалізований на 80,5% від запланованого. 

 

На реалізацію проектупо реконструкції напірного каналізаційний 

колектор від КНС 1 А до ОСК  за рахунок коштів Фонду профінансовано кошти 

у сумі 800,0 тис. грн. при співфінансуванні за рахунок власних коштів 

підприємства у сумі 732,8 тис. грн. 

 

Інші проекти,визначені в Пріоритеті не здійснювалось у зв’язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Так, виконком Могилів-Подільської міської ради подав на конкурсний 

відбір інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку проект «Реконструкція міських 

очисних споруд потужністю 12000 куб. м (І черга)».  

Зважаючи на значну кошторисну вартість (понад 70,0 млн. грн.) та 

необхідністю коригування проектно-кошторисної документації проект не був 

визначений переможцем на регіональному рівні.  

 

На захід " Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання 

Джуринського отрутомогильника (консервація)" виділено з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища кошти у сумі 200,0 тис. грн. 

Заходи Плану також включені до Регіональної програми охорони 

навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів на 2013-2018 роки. Тому виконання їх планується у період 

2017-2018 років. 

 

З початку року в усіх районах області та містах обласного значення 

систематично вживалися заходи щодо благоустрою території, забезпечення 

утримання територій населених пунктів в належному стані, їх санітарного 

очищення, створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення. 

Під час проведення робіт із благоустрою території населених пунктів 

забезпечено упорядкування парків, скверів, газонів та квітників, проведено 

заходи з упорядкування та приведення до належного естетичного і санітарного 

стану прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, об’єктів 

масового перебування та відпочинку населення. 

До робіт із благоустрою долучилися підприємства, організації, установи, 

учнівська та студентська молодь, волонтери, трудові колективи, громадські 

організації.  

По санітарній очистці території населених пунктів виконано наступні 

роботи : 

- ліквідовано 1855 несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- обсяг зібраного сміття складає близько 18 тис. м³; 

- розчищено та впорядковано 268 од. джерел; 
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- очищено від сміття берегів – 304 км; 

- упорядковано та прибрано 1595 кладовищ; 

- упорядковано 454 братських могил, 1010 меморіалів  та пам’ятників, 

приведено в належний стан 930 дитячих та спортивних майданчиків; 

- прибрано 5431,2 тис. м² дворових територій; 

- під час озеленення територій населених пунктів висаджено більше 44 тис. 

дерев та 7,6 тис. кущів. 

 

В області здійснено ряд заходів, які направлені на покращення санітарної 

очистки населених пунктів, утримання та експлуатації організованих 

сміттєзвалищ для ТПВ, в першу чергу приведення існуючих сміттєзвалищ 

населених пунктів у відповідність до вимог санітарного законодавства, а саме: 

паспортизація звалищ, облаштування під’їзних шляхів, обвалування чи 

огородження земельних ділянок, встановлення шлагбаумів, проведення 

пошарової ізоляції та трамбування відходів ґрунтом, висадка саджанців грабу 

та інших дерев. 

 

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та 

відновлювальна енергетика 

 

В області продовжується реалізація регіональної «Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у 

Вінницькій області на 2010-2016 роки», згідно якої, за оперативних даних 

протягом І півріччя 2016 року, реалізовано енергоефективних заходів на     

136,8 млн. грн. з різних джерел, в тому числі, за рахунок грантових та 

інвестиційних коштів на суму понад 75 млн.грн. 

Серед енергозберігаючих проектів варто відмітити переведення котелень 

бюджетних установ на альтернативні до природного газу види палива по 25 

об’єктах на суму 16 млн. грн., завершення масштабного проекту реконструкції 

системи теплозабезпечення у м. Вінниця по вул. Баженова, 15а сумарною 

вартістю – 90 млн. грн., утеплення  приміщень  на суму 12,4 млн. грн., заміна 

вікон та дверей - 13,7 млн. грн., заміна засобів освітлення, встановлення 

терморегуляторів, ремонт теплотрас та інше – 4,7 млн.грн. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження даних заходів 

становить 14,2 млн. грн., скорочення споживання паливно-енергетичних 

ресурсів бюджетними та комунальними закладами складає 3767,3 тонн 

умовного палива на рік. 

Водночас за І півріччя 2016 року спостерігається подальше скорочення 

використання блакитного палива бюджетними організаціями на 0,7 млн. м. куб 

або 4,8 млн. грн. у грошовому еквіваленті у порівнянні з аналогічним періодом 

2015 року, підприємства теплокомененерго - скорочення споживання на 2 млн. 

м. куб., або 13,6 млн. грн., промисловість - скорочення на 2,6 млн. м. куб або 

17,7 млн. грн. 

Разом з тим, враховуючи великий відсоток отримання субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг для населення, дана категорія спожила на 7 млн. 

м. куб. більше ніж за 6 місяців 2015 року. 
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Окремо варто зазначити, що в галузі відновлювальної енергетики на 

території області на даний час функціонують 19 малих гідроелектростанцій, 

встановленою потужністю 21,07 МВт, які виробили за І півріччя 2016 року 28,3 

млн. кВт∙ год. електричної енергії, 21 сонячна електростанція, встановленою 

потужністю 51,69 МВт, генерація електроенергії за 6 місяців 2016 року склала 

31,3 млн. кВт∙год., при тому що за звітний період були введені дві нові СЕС 

потужністю понад 3 МВт. Також продовжує успішно працювати біогазові 

когенераційна установка, що розміщена на території полігону твердих 

побутових відходів (с. Стадниця Вінницького району) та генерує електричну та 

теплову енергію за рахунок спалювання звалищного газу. За І півріччя 2016 

року когенераційна установка виробила 1,7 млн. кВт∙год. електричної енергії. 

 

Протягом І півріччя 2016 року проводились наступні роботи щодо 

реалізації проектів, визначені в Пріоритеті: 

- проект «Використання відходів сільського господарства як органічного 

добрива»передбачає популяризацію використання відходів 

сільськогосподарського виробництва як органічного добрива; 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 в 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 

плоди; 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. 

 

Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення 

надання соціальних, культурних та туристичних послуг  

 

Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація 

освіти з реальним сектором економіки 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року        

№ 362-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» заплановано виділити     

24,8 млн. грн. на будівництво та реконструкцію 8 об’єктів. 

 Станом на 01.08.2016 року профінансовано: 

з Державного бюджету – 719,0 тис. грн.; 

з місцевого бюджету – 1 млн. 916 тис. грн. 

Продовжено реконструкції Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького   

району, на яку виділено - 200,0 тис. грн. з Державного бюджету та 300,0        

тис. грн. з місцевого.  
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На завершення будівництва Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького 

району (ІІ черга)  виділено 519,6 тис. грн. з Державного та 100,0 тис. грн. з 

місцевого бюджетів.  

На будівництво Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району 

виділено 775, 5 тис. грн. з місцевого бюджету.  

На реконструкцію приміщення СЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького 

району з місцевого бюджету виділено 440,6 тис. грн. 

У 2016 році на проведення капітальних та поточних ремонтів у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах станом на 1 серпня 

використано 24 млн. 898,8 тис. грн. (19 млн. 821,2 тис. грн. бюджетних коштів 

та  5 млн. 077,6 тис. грн. спонсорських та благодійних коштів). 

Станом на 01.08.2016р. проводяться роботи: 

- у 113 школах замінено 1437 вікон на суму 6 млн. 992,8 тис. грн.;   

- у 3 школах утеплено фасад – 826,7 тис. грн.; 

- у 20 школах відремонтовано та утеплено дахи на суму 2 млн.               

401,6 тис. грн.;  

- у 19 закладах відремонтовано системи опалення на суму 885,3 тис. грн.;  

- у 11 закладах замінено котли на більш сучасні та модернізовані на суму    

3 млн. 681,9 тис. грн.; 

- відремонтовано 0,6 км. теплових мереж н суму 600,0 тис. грн.; 

- проведено поточні ремонти та поновлення меблів, кухонного 

обладнання, сантехніки, дошок, спортивні майданчики, придбання меблів, 

фарби, цементу, шпаклівки, будівельних матеріалів, робота на суму – 9 510,5 

тис. грн. 

 

У загальноосвітніх навчальних закладах області в 2016 році налічується 

675 котелень, в тому числі:  

- котельні на газовому опаленні – 220; 

- котельні на твердому паливі – 414; 

- електроопалення – 23; 

- теплові генератори на альтернативному паливі (біопаливо) – 18. 

У дошкільних навчальних закладах налічується 438 котелень. 

 

У І півріччі 2016р. завершено роботи по дооснащенню газових котелень 

котлами на альтернативних видах палива у 13 загальноосвітніх закладах на 

загальну суму 7870,7 тис. грн.  

Проводяться роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень на 4 

об’єктах із запланованих 9: 

Барський р-н – Мигалівецька ЗОШ (1 200,0 тис. грн.); 

Вінницький р-н – Пултівецька ЗОШ (1 059,2 тис. грн.); 

Погребищенський р-н – Ширмівська ЗОШ (486,7тис. грн.); 

Ямпільський р-н – ЗОШ с. В.Кісниця (1 117,0 тис. грн.). 

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. 

№1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерством освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу 

освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
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2015 році» для області передбачено 36,6 млн. грн. для придбання шкільних 

автобусів на умовах співфінансування.  

Станом на 01.08.2016 придбано 9 автобусів «Мрія» у Липовецькому (3) та 

Тростянецькому (2), Бершадському (1), Барському (3) районах. 

За оперативною інформацією, на даний час проведено конкурсні торги у 7 

відділах освіти райдержадміністрацій на закупівлю 13 шкільних автобусів на 

суму 15 млн. 721,0 тис. грн. (Барський – 1, Іллінецький – 3, Козятинський – 2, 

Крижопільський – 3, Мурованокуриловецький – 1, Погребищенський – 2, 

Тульчинський – 1).  

Подано оголошення на закупівлю ще 23 автобусів на суму 29 млн.   800,0 

тис. грн.  

Організація підвозу учнів ЗНЗ до місць навчання у 2016 році 

здійснюється 312 автобусами, з них 252 - шкільних і 60 - орендованих. 

Залишається потреба у придбанні 139 шкільних автобусів. 

У 2015-2016 навчальному році підвозу потребувало 15431 учень та 2487 

учителів. Забезпечено підвозом 15411 учнів - це (99,8%) та 2018 учителів 

(81,1%). 

 

В 2016 р здійснені заходи з покращення матеріально-технічної бази 

ДЮСШ та спортивних організацій, а саме: 

1) придбані човни для спортсменів школи вищої спортивної 

майстерності на суму 270,0 тис.грн. і 7 пульсометрів на суму 50,0 тис.грн.;  

2) килим для греко-римської боротьби ФСТ «Динамо» та карате 

ДЮСШ «Спартак»; 

3) відеокамери для фіксування порушень правил змагань і телевізори 

для відео повтору. 

В квітні - липні 2016 р також придбано: 

1) пневматичний пістолет вартістю 60,0 тис. грн. для підготовки учасника 

XV Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро; 

2) спеціалізований автомобіль Ford Transit для перевезення спортсменів – 

інвалідів для Обласного центру “Інваспорт”; 

3) автомобіль Renault Logan для супроводу спортсменів-велосипедистів 

Вінницькій школі вищої спортивної майстерності; 

4) п’ять відеокамер з оптичним фокусом для проведення змагань 

всеукраїнського і міжнародного рівня; 

5) вісім велосипедів для груп початкової підготовки ОДЮСШ «Колос»; 

6) два човни для веслувального слалому. 

 

За результатами проведеної роботи до занять в ДЮСШ залучено 20295  

учнів, що складає 12,4% від загальної кількості дітей та молоді віком від 6 до 18 

років. Цей показник у 2015 році у порівнянні з 2014 роком на 0,5%. 

Для виконання цього завдання в подальшому планується покращення 

фінансування навчально-спортивної роботи спортивних шкіл о об'ємі не менше 

10% від загального фінансування ДЮСШ.  
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У Жмеринці розпочались ремонтні роботи в басейні «Юність». Наразі 

зроблено демонтаж старої покрівлі та стропильних систем, завершуються 

роботи з демонтажу облицювання фасаду. 

На місці зруйнованих частин будівлі будуть зроблені нові, сучасні з 

елементами енергозбереження - загальна вартість робіт становить близько       

10 млн. грн. 

З березня у місті Вінниця почалися роботи з облаштування спортивних 

майданчиків. Вже встановлені майданчики по вул.С.Зулінського,31, 

Келецькій,90, О.Кобилянської,161-163, на розі вул. Чумацька - А.Турчановича, 

на пл. Шкільній та по вул. Космонавтів,78. Зараз тривають роботи по 

облаштуванню спортивних майданчиків на території парку «Дружби народів» 

та на розі вул. Паліїв Яр - Г.Успенського. 

Закінчено будівництво універсального спортивного майданчику в 

с.Демидівка Тростянецького району. 

 

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області 

За І півріччя у Вінницькій області зареєстровано зменшення коефіцієнтів 

народжуваності з 5,0% до 4,6% та загальної смертності з 8,4% до 8,0%.  

Аналіз показників захворюваності населення області свідчить про її 

стабілізацію. За 6 місяців 2016 року порівняно з 2015 роком рівень загальної 

захворюваності склав 14083,1 проти 14063,9 на 10 тис населення області. 

Первинна захворюваність населення реєструється на рівні  3769,7 на 10 тис. 

населення, що загалом відповідає рівню 2015 року – 3757,7 на 10 тис. 

населення.  

В області функціонує 33 ЦПМСД, до складу яких входять 322 лікарських 

амбулаторій, 855 фельдшерсько – акушерський пунктів.  

У 2016 році на виконання постанови КМУ від 25.11.2015 року №1024 «Про 

затвердження нормативу забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку 60 

ліжок на 10 тисяч населення» з початку року скорочено 135 ліжок цілодобового 

перебування. Потужність ліжкового фонду області на 01.07.16 становить 10 999 

ліжок. Рівень забезпеченості населення області ліжками цілодобових 

стаціонарів загалом по області складає 68,6 на 10 тис. населення. 

Проведена реорганізація структури окремих закладів третинного рівня. 

Так, на сесії Вінницької обласної Ради, яка відбулась 30.06.2016 року, було 

прийнято рішення щодо реорганізації 4 спеціалізованих лікарень: Тиманівський 

обласний протитуберкульозний  санаторій для дорослих ліквідується; 

Крижопільська туберкульозна лікарня та Барська обласна туберкульозна 

лікарня ліквідуються, як юридичні особи, в подальшому функціонуватимуть як 

відокремлені структурні підрозділи Вінницького обласного спеціалізованого 

ТМО «Фтизіатрія»; Рожнатівська обласна наркологічна лікарня ліквідовується 

як юридична особа, в подальшому функціонуватиме як відокремлений 

структурний підрозділ Вінницького обласного наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія». 

На сесії Вінницької обласної Ради, яка відбулась 15.07.2016 року, 

ліквідовано обласний протитуберкульозний диспансер №2, як юридичну особу. 

На його місці буде створено диспансерне відділення, що обслуговуватиме 

пацієнтів м. Вінниці. 
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Консолідований бюджет галузі охорони здоров’я області на 2016 рік склав 

1957,5 млн.грн., профінансовано за I півріччя 932,1 млн.грн. або 47,6% до 

річного плану. 

З розрахунку на 1 жителя уточнені асигнування 2016 року склали 1215 

грн., профінансовано – 579 грн. 

Для надання первинної медичної допомоги з розрахунку на 1 жителя 

видатки затверджені в сумі 234 грн., профінансовано – 114 грн., для надання 

вторинної меддопомоги видатки затвердженні в сумі 455 грн., профінансовано 

– 225 грн., для надання третинної медичної допомоги видатки затвердженні в 

сумі 438 грн., профінансовано – 199 грн. на 1 жителя області. 

З метою виконання завдань стосовно поетапного введенню в експлуатацію 

хірургічного корпусу ВОКЛ ім. М.І. Пирогова додатково виділено близько      

40 млн. грн., з них 36 млн. грн. - державного бюджету та спів фінансування 

обласного бюджету- майже 4,0 млн.грн. 

Крім того, до 100-річчя заснування Пироговської лікарні проводяться 

ремонтні роботи по відновленню старих корпусів, на які з обласного бюджету  

виділено 1,6 млн. грн. 

Проведено ремонтні роботи операційного блоку Вінницької обласної 

дитячої клінічної лікарні з 3-ма сучасними операційними. На що з обласного 

бюджету було виділено 2,5 млн.грн. 

Відкрито ІІ відділення хіміорезистентного туберкульозу на базі СТМО 

«Фтизіатрія», ремонт якого потребував суттєвого вливання бюджету на 

загальну суму 6,0 млн.грн., з них майже 1,6 млн.грн. складає обласний 

бюджет. 

З метою посилення безпеки донорської крові виділено кошти на 

реконструкцію та обладнання для обласної станції переливання крові на 

загальну суму 3,5 млн.грн. 

На даний час ремонтні  роботи  продовжуються в 3 обласних закладах на 

загальну суму 3,0 млн. грн. 

 

На третинному рівні проведено дооснащення лікувально-діагностичною 

апаратурою. 

Так, обласним клінічним онкологічним диспансером за рахунок коштів 

обласного бюджету закуплено обладнання на загальну суму біля 6,09 млн.  грн. 

(пересувний мамограф, сучасна УЗД-апаратура).  

Для обласної дитячої лікарні закуплено апаратура для реанімації на 

загальну суму 1,8 млн. грн.,  

Для обласної дитячої інфекційної лікарні - апарат штучної вентиляції 

легень вартістю 0,6 млн. грн. 

Для обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова закуплено обладнання для 

виходжування новонароджених з важкою патологією на загальну суму 0,8 млн. 

грн. 
На сьогоднішній день для покриття дефіциту у лікарських засобах для 

хіміотерапії онкологічним хворим Вінниччини виділено 10,0 млн. грн., на 

зекономлені під час тендерних процедур кошти в сумі 200,0 тис. грн. закуплено 

медикаменти для дорослих пацієнтів з онкогематологічними проблемами. Для 
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дитячої онкогематології виділено 9,0 млн. грн. обласного бюджету. Вирішено 

питання забезпеченості пацієнтів, що потребують гемодіаліз препаратами 

медичного супроводу на загальну суму 60,5 млн. грн. 

 

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 

Робота закладів культури області у першому півріччі 2016 році 

зосереджувалася на забезпеченні належних умов для культурного розвитку 

суспільства та сприянні задоволенню культурних, інформаційних, освітніх, 

духовних і естетичних потреб мешканців територіальних громад Вінниччини.  

Станом на 01.06.2016 року мережа закладів культури області становить 2142 

одиниці. Впродовж І півріччя 2016 року вона зазнала незначних змін, а саме: 

зменшилась на 4 клубних заклади та збільшилась на 1 бібліотеку. 

 

Профінансовано низку загальнодержавних та обласних культурно-

мистецьких заходів. Забезпечено виплату за відповідний період стипендій 

обласної державної адміністрації та обласної Ради для підтримки представників 

творчих спілок, аматорів сцени, ветеранів галузі, студентів-відмінників, а також  

літературних премій ім. С. Руданського та М. Коцюбинського в загальному обсязі 

135 тис. грн. 

 

За підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

протягом 2016 року здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов праці, ефективного 

використання комунального майна та енергоресурсів. 

Станом на 01 липня 2016 року здійснено ремонти 171 приміщення на 

загальну суму 14 млн. 308,6 тис. грн., що майже на 8% більше відповідного 

періоду минулого року. Найбільше проведено ремонтних робіт із залученням 

понад мільйон гривень  в закладах культури Барського (29),  Калинівського (25), 

Гайсинського (10), Вінницького (7), Хмільницького (4), Жмеринського (3) 

районів. 

На проведення ремонтних робіт в закладах культури і мистецтв обласного 

підпорядкування в I півріччі  поточного року виділено понад  1 929 тис.грн. за 

рахунок коштів обласного бюджету. Зокрема: проводяться роботи з будівництва 

та реконструкції філії обласного краєзнавчого музею – музею М.Д.Леонтовича в с. 

МарківкаТеплицького району (1 млн. 264,7 тис. грн.); розпочато реконструкцію  

покрівлі даху Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича 

(300,0 тис. грн.); продовжується капітальний ремонт з укріплення стін будівлі 

обласної бібліотеки для юнацтва (315,28 тис.грн.) та виготовлено проектно-

кошторисну документацію на реконструкцію горищного даху покриття будівлі 

Вінницького художнього музею (49,0 тис. грн.). 

 

З метою зростання позитивного іміджу Вінниччини, розширення 

міжрегіонального та міжнародного культурного співробітництва проведено 2 
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міжнародних, 7 всеукраїнських та 14 обласних фестивалів серед яких заходи, що 

вже стали візитівкою нашою області. 

 

Особливе місце у формуванні самосвідомості громадян належить їх 

поінформованості. Тому, надзвичайно актуальним є забезпечення доступності 

культурно-освітніх послуг населенню та поліпшення поповнення  інформаційних  

ресурсів бібліотек Вінниччини. У I півріччі поточного року придбано 39 одиниць 

комп’ютерної техніки, що у 9 разів більше відповідного періоду 2015 року, 

додатково підключено до мережі Інтернет 11 бібліотек. 

Вінницькою міською ЦБС виграно і реалізовується проект TechnologyNation 

від фонду BrainBasket, яким надано 12 комп’ютерів. У бібліотеках області 

нараховується 1001 одиниця комп’ютерної техніки і 249 бібліотек мають доступ 

до мережі Інтернет, з них 166 в сільській місцевості. 

 

Виконано значний обсяг робіт з упорядкування та ремонту пам’яток, 

пов’язаних з подіями II Світової війни 1939-1945 років. Всього на виконання 

ремонтно-реставраційних заходів у звітному періоді затрачено біля 4 млн. грн. з 

місцевих бюджетів та 3 млн. грн. спонсорських коштів.  

Протягом звітного періоду продовжувалася робота з увічнення пам’яті 

видатних особистостей та історичних подій на Вінниччині і в Україні. На 

території області встановлено десятки пам’ятних знаків та меморіальних дошок 

героям «Небесної сотні» та Антитерористичної операції на Сході України. 

Під час проведення пам’яткоохоронних заходів виявлено дві нових 

пам’ятки археології, попереджено пошкодження більше 20 давніх поселень і 

курганів.  Продовжуються археологічні дослідження Інституту археології 

Національної академії наук України на території Замкової гори у м. Хмільнику.  

 

Заклади культури і мистецтв обласного підпорядкування розпочали активну 

роботу з обслуговування дітей у пришкільних та оздоровчих літніх таборах. В 

результаті чого протягом червня 2016 року здійснено: 31 виставу обласного театру 

ляльок, які відвідали майже 3 тис. юних глядачів; 24 інтерактивних шоу артистами 

обласної філармонії; 83 екскурсії обласними краєзнавчим і художнім музеями; 40 

кіносеансів районними дирекціями та ОКП «Вінницякіно» для 3,5 тис. дітей та 52 

екскурсії в обласних бібліотеках, які відвідали понад 3 тис. дітей. 

 

Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму 

Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності за І 

півріччя 2016 року свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі. Сума 

надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів склала 132,9 тис. грн., 

що на 44,6 % більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

Туристичні послуги у Вінницькій області надають 28 туроператорів та 

близько 35 турагентів, які здійснюють діяльність по організації внутрішнього та 

міжнародного туризму. 

 

В рамках програми Європейського Союзу «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні» продовжується робота по реалізації проекту 
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«Туризм, як запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільської 

громади». Сума коштів, які направлені на проведення благоустрою території 

закладу та створення на його базі туристичного центру складає 289,833 тис. 

євро. На сьогодні виготовлена проектно-кошторисна документація на 

реставрацію фасаду та реабілітаційного парку палацу Грохольських - 

Можайських, на що використано 603,0 тис. грн. коштів Європейського Союзу, 

проводиться оформлення земельної ділянки. 

Також в І півріччі 2016 року отримано другий транш коштів ЄС в сумі 

5887 тис. грн., та оплачено аванс на виконання будівельних робіт ТОВ «МУР» в 

сумі 657,3 тис. грн. Протягом червня - липня 2016 року ТОВ «Мур» були 

здійснені наступні будівельні роботи: оббивка задньої стіни фасаду; розбирання 

ліпнини; установлення металевої сітки з улаштуванням каркаса та штукатурка 

задньої стіни фасаду. Орієнтовна площа виконаних робіт – 881 м. кв. 

Крім того, в рамках грантової програми ЄС «Підтримка політики 

регіонального розвитку України» в області реалізується проект «Розвиток 

велотуризму в Липовецькому районі». Сума гранту становить  3525,0 тис. грн. 

В І півріччі 2016 року використано 28,0 тис. грн. на проведення рекламної 

кампанії у різноманітних ЗМІ, мережі Інтернет, виготовлення конструкцій 

білбордів та 4,5 тис. грн. на виготовлення друкованих матеріалів (календарів на 

2017 рік). 

Розроблено Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2016-

2020 роки та подано відповідний проект рішення обласній Раді на розгляд 

чергової сесії. Метою даної програми є створення конкурентоспроможного на 

національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного 

максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; 

створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури 

туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного 

використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного 

потенціалу, її етнографічних особливостей, забезпечення умов для 

повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності. Загальна сума 

фінансування із обласного бюджету становить 8886,0 тис. гривень. 

Що стосується проектів розвитку місцевого самоврядування та 

покращення туристичних послуг (туризм), то на даний час фінансування 

відсутнє. 

 

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад  

області 

Питання забезпечення послугами водопостачання населення області, то, 

на разі в області діє програма «Питна вода», яка передбачає побудову нових та 

реконструкцію існуючих водопровідних систем населених пунктів за рахунок 

коштів, в тому числі, що надаються на поворотній основі під 6% річних  від 

обласного Фонду сприяння інвестиціям та будівництву, за умови 

співфінансування такого проекту місцевою громадою у розмірі не менше 50%. 

На засіданні обласної конкурсної комісії з питань розподілу та 

використання коштів обласного бюджету було підтримано вісім проектів з 

розвитку водопостачання у Калинівському, Жмеринському,  
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Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Тульчинському, 

Ямпільському районах. Загальна сума позички на 2016 рік складає 4,5 млн.грн.   

Разом з тим у І півріччі 2016 року завершилась реалізація проекту 

побудови системи водопостачання від Суворовського водозабору у місті 

Тульчин. Загальна вартість виконаних робіт  – 9368,8 тис. грн., в тому числі: 

7420,2 тис. грн. профінансовано за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку   (в т.ч. 5915,778 тис. грн. у 2015 році); 1948,6 тис. грн. 

– співфінансування з Тульчинського міського бюджету. Даний проект 

передбачає покращення якості питної води та забезпечення її безперебійного 

цілодобового постачання для  понад 15 тисяч мешканців міста та частково для 

прилеглих сільських населених пунктів. 

Водночас, в галузі теплозабезпечення у І півріччі 2016 року був 

завершений масштабний проект реконструкції системи теплопостачання  

мікрорайону  вул. М.Шимка (К.Маркса) -  Баженова у місті Вінниця. В червні 

поточного року була запущена  твердопаливна котельня по вул. Баженова, 15а, 

встановленою потужністю 5,2 МВт,  яку побудували  у співпраці з Державним 

секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації. Загальна 

вартість обладнання, що було надано в якості безповоротної грантової 

допомоги – 3 млн. швейцарських франків, фінансування  виконання робіт з 

міського бюджету становить 27 млн. гривень. 

В літній період котельня забезпечуватиме гарячою водою мешканців 

мікрорайону, а це 48 будинків, 1 школа і два дитсадки. Окрім того, в зимовий 

період, до 10 градусів морозу, котельня працюватиме на повну потужність, а в 

разі зниження температури повітря нижче 10 градусів, буде підключатись 

котельня на газу. Усі вищезазначені споживачі теплової енергії та гарячої води 

були обладнані індивідуальними тепловими пунктами, із можливістю 

дистанційного керування оператором котельні, регулюванням подачі 

теплоносія, повідомлення про несправності, тощо. 

Модернізація вищезазначеної  системи теплопостачання дозволить вдвічі 

зменшити споживання газу (на 2,3 млн. м.3/рік), знизити викиди СО₂ на 4111 

тонн та підвищити енергоефективність підприємства та міста в цілому. 

 

У Вінницькій області станом на 01 січня 2016 року налічується 16,8 тис. 

км доріг комунальної власності, балансоутримувачами яких є органи місцевого 

самоврядування.  

Джерелом фінансування видатків з ремонту комунальних доріг є 

надходження до місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені чинним 

законодавством. 

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць таких доріг 

заплановано залучити близько 239,5 млн.грн. (в т. ч. кошти місцевих бюджетів  

233,6 млн. грн. та позабюджетні кошти – 5,9 млн. грн), за рахунок яких 

планується відремонтувати дороги площею 616,2 тис. м2. На даний час 

виконано заплановані роботи на загальну суму 87,2 млн.грн (36%) , площею 

268,0тис. м2  (41%). 
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