
Аналітична записка

про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на 2016-2017 роки 
за підсумками І кварталу 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 реалізації 
зроблений 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

Протягом першого кварталу:
- проводились щоденні моніторинги працездатності комплексу апаратури 

оповіщення та зв’язку, а також інвентаризація захисних споруд;
- реалізовувались заходи щодо забезпечення на території області 

прикордонного режиму;
- уточнено склад сил і засобів цивільного захисту, призначених для 

виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також робіт у зонах хімічного та 
радіаційного забруднення;

- розроблені організаційно-методичні вказівки з підготовки населення



області до дій у надзвичайних ситуаціях місцевим органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування на 2016 рік;

- систематично направлялася інформація в райони, міста обласного 
значення, обласні служби цивільного захисту, ЗМІ про гідрометеорологічні 
умови та ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій в області на 
п'ятиденний період;

- виконувалася Комплексна оборонно-правоохоронна програма 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 
відповідальність влади та громадян»;

- здійснювалася робота по проведенню навчання населення до дій в 
надзвичайних ситуаціях та подіях, розповсюджувалися методичні рекомендації 
та пам’ятки населенню;

- проведено навчально-методичні збори за участю представника 
керівництва Державної служби України з НС із начальниками відділів з питань 
НС районів та міст обласного значення, фахівцями обласних спеціалізованих 
служб ЦЗ щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області у
2015 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2016 рік;

- проведено штабне тренування органів управління обласної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, 
пропуску льодоходу і повені;

- проведено п’ять засідань обласної комісії з питань ТЕБ, НС та штабне 
тренування органів управління цивільного захисту Тростянецького району за 
темою “Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту 
району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді 
Ладижинської ТЕС”;

- проведено штабне тренування органів управління цивільного захисту 
Вінницького та Калинівського районів за темою “Дії органів управління та сил 
спеціалізованих служб цивільного захисту району з організації евакуації 
населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на арсеналі 
зберігання боєзапасу Міністерства оборони України”.

У І кварталі 2016 року впровадження проекту «Реконструкція 
внутрішньообласної системи оповіщення», визначеного в Пріоритеті, не 
здійснювалось в зв’язку з відсутністю фінансування.

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та 
покращення якості життя жителів села

В області здійснюється комплекс заходів по організації збуту 
сільськогосподарської продукції дрібними сільгоспвиробниками на споживчих 
ринках.

За січень-березень 2016 року в м. Вінниці та інших містах та селищах 
проведено 1478 ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції. 
Реалізовано продукції на суму 60,7 млн. грн.



Сесією Вінницької обласної Ради прийнято Програму розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020 роки.

Програмою передбачено пільгове кредитування особистих селянських, 
фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
За кредитні кошти кооперативи області мають можливість придбати необхідне 
обладнання.

У поточному році вже надано пільгові кредити з обласного бюджету 7 
суб'єктам підприємницької діяльності на 1 млн. грн.

У рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -  ІІІ» у Крижопільському 
районі створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (СОК 
«Вільшанський» с. Вільшанка, СОК «М’ястківський маєток» смт. Крижопіль), 
які будуть надавати послуги членам кооперативу по переробці 
сільгосппродукції, виготовлення кормів.

У с. Вищеольчадаїв Мурованокуриловецького району створений 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Лядовські пагорби 
Вищеольчадаєва», який буде займатися збором та переробкою молока.

У рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -  ІІІ» у Барському районі 
створено СОК «Сад Семіраміди» с. Шипинки (надання послуг щодо 
вирощування фруктів. Надав послуг на 30 тис. грн.) та СОК «Івановецькі 
куркулі» с. Іванівці (здійснює надання послуг щодо вирощування саджанців, 
фруктів та овочів. Надав послуг на 11 тис. грн.).

Проходять роботи щодо створення громадських пасовищ в 
Томашпільському районі, проводиться відбір підрядної організації для 
здійснення реконструкції частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки 
молока в с. Антонівка Томашпільського району з метою створення 
кооперативу.

Створення кооперативу в рамках проекту Європейського Союзу 
«Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних 
інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту 
молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» 
передбачено в жовтні 2016 року.

У І квартал 2016 року 9 проектів, визначених в Пріоритеті, не 
впроваджувались в зв’язку з тим, що:

- 8 проектів - відсутнє фінансування,
- 1 проект «Облаштування ярмарки по реалізації 

сільськогосподарської продукції 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 надана 
в оренду строком на 49 років СПД Антоніку Ігорю Петровичу.

Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин

За даними моніторингу у І кварталі 2016 року започаткували діяльність 
1858 новостворених суб’єктів господарювання, що на 7,6% більше порівняно з 
відповідним періодом 2015 року, з яких 366 -  юридичних осіб (на 19,6% більше 
порівняно з відповідним періодом 2015 року) та 1492- фізичних особи- 
підприємців (на 5,0% більше порівняно з відповідним періодом 2015року).

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності 
суб’єктів малого підприємництва у І кварталі 2016 року становить 463,2 
млн.грн., або 36,4% від загального обсягу надходжень, що на 38,8% більше ніж 
у відповідному періоді 2015 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва в порівнянні з І кварталом 2015 року зросла на 29,4%, або на
58,0 млн. грн. і становить 255,6 млн. грн., і її частка в загальній сумі 
надходжень до місцевого бюджету складає 29,3%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеною 
системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету у І 
кварталі 2016 року збільшилися майже на 33,5 млн. грн. у порівнянні з І 
кварталом 2015 року і складають 111,4 млн. грн., що становить 12,7% від 
загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

Створено єдиний реєстр інвестиційних проектів, що реалізуються на 
території області, який включає 154 інвестиційні проекти на загальну суму 8,45 
млрд. грн.

Протягом І кварталу 2016 р. реалізовано 9 проектів на загальну суму 13,3 
млн. грн., в результаті чого створено 64 нових робочих місця, а саме: 4 проекти 
в галузі АПК (загальною вартістю 7,9 млн. грн. - створено 25 робочих місць) та 
4 пректив соціальній сфері (загальною вартістю 3,4 млн. грн. - 10 робочих 
місць), 1 проект в промисловій галузі (вартість 2 млн. грн. - 29 робочих місць).

Інші 145 інвестиційних проектів вартістю 8,47 млрд. грн. будуть 
реалізовані протягом 2016-2018 років, додатково планується створити 5770 
нових робочих місць.

Найбільше, 68 проектів, буде реалізовано у промисловому секторі 
економіки на суму майже 7,83 млрд. грн., що дозволить створити 4910 робочих 
місць.

В галузі АПК реалізується 53 проекти на суму 471млн. грн. (740 робочих 
місць).

Ще 24 проекти на суму 170 млн.грн. впроваджується у соціальній сфері 
(120 робочих місць).

У 2015 році інноваційною діяльністю у промисловості займались 25 
підприємств, їх частка у загальній кількості обстежених підприємств становить 
14,7%. Найбільша кількість інноваційно активних підприємств припадає на 
переробну промисловість (96,0% від кількості інноваційно активних



підприємств по області), з них на виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 36,0%, на машинобудування -  20,0%.

Оновлення продукції відбулось на 68,2% інноваційно активних 
промислових підприємствах (з них 22,7% впроваджували нові види машин, 
устаткування, приладів та апаратів), 50,0% -  впровадження нових 
технологічних процесів. За цей період освоєно виробництво 69 видів 
інноваційної продукції, з яких 27 (39,1%) -  це нові види техніки.

В 2015р. було впроваджено 26 нових технологічних процесів, з яких 17 є 
маловідходними і ресурсозберігаючими та придбано 35 нових технологій.

Серед інноваційно активних підприємств 20 реалізовували інноваційну 
продукцію. З них для 17 (85,0%) продукція була новою тільки для 
підприємства, для 5 (25,0%) -  новою для ринку.

За 2015 рік виручка, яка отримана від реалізації інноваційної продукції 
становить 192,4 млн. грн.

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 зовнішні ринки обласною державною 
адміністрацією постійно проводяться презентації економічного, культурного та 
туристичного потенціалу Вінницької області за кордоном, міжнародні форуми, 
конференції.

Так, з 13 по 19 березня 2016 року відбувся навчальний візит делегації 
Вінницької області у м. Лодзь, Республіка Польща. В рамках програми візиту 
учасники делегації переймали досвід місцевого самоврядування Польщі, 
зустрілися з представниками адміністрації Лодзинського воєводства, відвідали 
організації та підприємства Ленчицького повіту, де відбулася домовленість про 
співпрацю, в рамках Єврорегіону «Дністер», між Шаргородським районом 
Вінницької області, Шолданештським районом (Молдова) і Ленчинським 
повітом (Польща). Сторони висловили свою готовність до підписання 
трьохсторонньої угоди про співпрацю.

З 17 по 20 березня 2016 року делегація підприємців на чолі з першим 
заступником голови обласної державної адміністрації Андрієм Гижком, 
перебувала у м. Кельце (Республіка Польща) з метою налагодження та розвитку 
співпраці між українськими та польськими підприємцями. Делегати відвідали 
міжнародну сільськогосподарську виставку «AGROTECH 2016», зустрілися з 
представниками Фундації CEASC, вивчили досвід створення і роботи Агенції 
регіонального розвитку, ознайомилися з діяльністю Польської групи 
GREENEVO і Консультаційного центру розвитку сільського господарства. 
Також відбулася зустріч української делегації з Маршалком Свєнтокшиського 
воєводства Адамом Ярубасом.

15 січня 2016 року відбувся перший, із серії запланованих у п.3.2. Плану 
реалізації Стратегії, 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.



3 березня 2016 року був проведений семінар-тренінг для представників 
громадських організацій Вінницької 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. Головним спікером виступив Алі 
Рашиді, директор Департаменту міжнародного співробітництва 
Folkumversitetet, Швеція. Серед учасників були присутні представники 
громадських організацій, громадських рад при облдержадміністрації та 
обласній раді, шести вищих навчальних закладів м Вінниця, а також Асоціації 
бібліотек Вінниччини.

30-31 березня 2016 року 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.

Було організовано зустрічі керівництва області з представниками 
дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, а саме:

- 18 січня 2016 року відбулась зустріч першого заступника голови 
облдержадміністрації Гижка А.П. з делегацією експертів 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.

- 4 лютого відбулась зустріч голови облдержадміністрації з 
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом 
Болбочаном, в ході якої сторони обговорили актуальні питання двостороннього 
співробітництва, що стосуються транспорту, екології, економічної взаємодії.

- 4 лютого відбулась робоча зустріч голови облдержадміністрації з 
делегацією експертів з питань інвестицій Україно-Китайської громадської 
організації дружби, на якій обговорювались механізми та інструменти 
залучення прямих та капітальних інвестицій у Вінницьку область.

- 16 лютого пройшла робоча зустріч керівництва області та міста Вінниця 
з 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». Під час 
зустрічі було здійснено презентацію ескізного проекту нової будівлі 
регіонального центру.

- 18 лютого, з метою обговорення організації у квітні 2016 року 
конференції щодо розвитку малого та середнього бізнесу в рамках програми 
країн Вишеградської четвірки, обласну державну адміністрацію відвідала 
делегація Посольства Угорської Республіки в Україні.



- 23 лютого відбулась зустріч голови облдержадміністрації з 
представниками групи «Барлінек», в ході якої сторони обговорили перспективи 
розширення виробничих потужностей підприємства «Барлінек-Інвест» за 
рахунок залучених інвестицій.

16 березня Вінниччину відвідала делегація Сорокського району 
Республіки Молдова, в ході якої 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.

10-13 березня 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 Іоана Куза щодо підписання угоди про 
співпрацю з Вінницьким державним педагогічним університетом імені 
Михайла Коцюбинського. 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.

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.

У І кварталі 2016 року впровадження 8 проектів, визначених в 
Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку з відсутністю фінансування.

Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища

На даний час виділено фінансування на виконання 2 заходів:
- щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та 

об'єктах природно-заповідного фонду (пам'ятки природи місцевого значення 
«Турбівський парк» та «Смілгородський парк») - за кошти обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на виконання Регіональної 
програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів на 2013-2018 роки. Відповідно до 
розпорядження обласної державної адміністрації від 13.04.2016 року №229 
виділено 300,0 тис. грн. Г отуються кошториси на виконання заходу.

- «Менше сміття - краще життя» - за кошти фонду охорони 
навколишнього природного середовища, кошти місцевого бюджету - станом на 
05.05.2016 року захід реалізований на 80,5% від запланованого.



Інші заходи не виконується внаслідок того, що відсутнє фінансування.

Так, виконком міської ради м.Могилів-Подільський подав на конкурсні 
відбори інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках, проект 
«Реконструкція міських очисних споруд потужністю 12000 куб. м (І черга)». 
Проект не був визначений переможцем на регіональному рівні у зв’язку із 
значним бюджетом проекту (71305,5 тис. грн.) та необхідністю коригування 
проектно-кошторисної документації, яка була виготовлена у 2013 році.

Крім того, на виконання доручень обласної Ради Департаментом екології 
та природних ресурсів у 2016 році поданий запит на фінансування з 
Державного бюджету на заходи із збирання та вивезення на знешкодження 
непридатних до використання пестицидів, що зберігаються у Джуринському 
отрутомогильнику. На даний час запит знаходиться на розгляді у Міністерстві 
екології та природних ресурсів України.

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.

В області здійснено ряд заходів, які направлені на покращення санітарної 
очистки населених пунктів, утримання та експлуатації організованих звалищ 
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.

Підприємствами паливно-енергетичного комплексу, житлово- 
комунального господарства та соціальної сфери області проведена потужна 
робота з виконання основних організаційно-технічних заходів для стабільного 
проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

Опалювальний сезон в області проходив стабільно, суттєвих збоїв в 
роботі теплогенеруючого обладнання не зафіксовано, аварійних ситуацій 
надзвичайного або техногенного характеру також не зафіксовано. Всі категорії 
споживачів протягом опалювального сезону забезпечувались послугами з 
теплопостачання та гарячого водопостачання.

На реалізацію обласної програми «Питна вода» подано 67 проекти з 22 
районів загальною кошторисною вартістю проектів 78,2 млн. грн. Вони будуть 
проходити конкурсний відбір.

З початку 2016 року переведено на альтернативні види палива 15 
котелень підприємств та організацій бюджетної сфери на загальну суму понад 
10 млн. грн.

Що стосується галузі відновлювальної енергетики, то на сьогодні у 
Вінницькій області функціонує 20 малих гідроелектростанцій та 19 сонячних 
електростанцій, встановленою потужністю 65,4 МВт.

З метою підтримки загальнодержавної політики стимулювання населення 
та ОСББ до впровадження заходів з енергозбереження, була розроблена



«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки», 
яка затверджена рішенням сесії обласної Ради №928 від 14 липня 2015 року.

Основним напрямком діяльності Програми є стимулювання 
енергозбереження шляхом створення механізму пільгового кредитування 
енергоефективних заходів для населення та ОСББ області.

Станом на 1 квітня 2016 року компенсацію з обласного бюджету надано 
по 3004 кредитах для населення на суму 1620,7 тис. грн. та 7-х кредитах для 
ОСББ на суму 7,3 тис. грн.

З метою поліпшення транспортної доступності в межах області, 
проводиться будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг.

Станом на 01 квітня 2016 року замовниками робіт вже розроблено та 
затверджено в установленому законодавством порядку 200 проектно- 
кошторисних документацій на реконструкцію та капітальний ремонт доріг, на 
загальну суму близько 196,6 млн. грн.

Разом з тим, проводиться робота із забезпечення населених пунктів 
області послугами пасажирського транспорту з урахуванням реальних 
транспортних пасажиропотоків, особливо в сільській місцевості.

В галузі надання населенню транспортних послуг на сьогодні задіян 157 
автомобільних перевізників області, які обслуговують 869 приміських та 
міжміських маршрутів загального користування, на яких функціонує 923 
транспортних засоби.

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та 
відновлювальна енергетика

Відсоток котелень, які працюють на альтернативному паливі складає 8% 
від загальної потужності. Разом з тим, згідно Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 
області за І квартал 2016 року на альтернативні види палива було переведено 15 
котелень бюджетної сфери. Всього на 2016 рік заплановано перевести 47 
котелень.

Для підтримки реалізації «Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 
роки» в області здійснено комплекс дій, спрямованих на зменшення 
фінансового навантаження на населення при проведенні енергозберігаючих 
заходів у житлових будинках. На позачерговій сесії обласної Ради, рішенням 
№928 від 14 липня 2015 року, затверджена «Програма енергозбереження для 
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області на 2015-2019 роки». Всього на її реалізацію передбачено з 
обласного бюджету 14,4 млн. грн.. На поточний рік, згідно з Програмою, з 
обласного бюджету виділено 2 млн. грн. на погашення 15% ставки за 
користування кредитними ресурсами, отриманими в кредитно-фінансових 
установах на заходи з енергозбереження для населення та ОСББ.



Відсоток домогосподарств, які отримали «теплі» кредити за державною 
програмою стимулювання населення до енергозбереження, станом на 1 квітня
2016 року, складає -  0,62%.

В цілому по області станом на 1 квітня 2016 року надано 3969 кредитів на 
суму 73,36 млн. грн.

У області проведено ряд семінарів з керівниками та фахівцями аграрних 
підприємств області, на яких обговорювалися питання щодо використання 
відходів сільського господарства як органічного добрива.

Сільськогосподарськими підприємствами області щорічно в середньому 
вирощується понад 4 млн. тонн незернової складової врожаю зернових та 
технічних культур.

Із цієї частини рослинних решток використовується для потреб 
тваринництва -  800 тис. тонн (20%), як органічні добрива близько 2 млн. тонн 
(50%), решта - 1200 тис. тонн (30%) може бути використана як екологічне 
паливо для виготовлення пелет, брикетів і для спалювання тюків в котельнях, 
які використовуються для обігріву приміщень бюджетної сфери та сушіння 
зерна в зерносушарках.

В області органічним виробництвом рослинницької продукції займаються 
3 сільгосппідприємства.

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

За І квартал 2016 року впровадження 20 проектів, визначених в 
Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку із відсутністю фінансування.

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

Проведено захист інноваційних проектів - визначено 25 переможців 
конкурсу.

Для реалізації проектів обласним бюджетом передбачено кошти у сумі 
650 тис. гривень. Станом на 18.05.2016р. кошти для реалізації проектів не 
надійшли.

У 2016 році в області функціонує 786 дитячих навчальних закладів, в 
яких виховується 56,3 тисяч дітей (з них комунальної форми власності -  780 
ДНЗ, приватної -  5 ДНЗ, державної -  1 ДНЗ).

З метою створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і 
духовного розвитку дітей в області діє 131 навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа -  дошкільний навчальний заклад». Даними закладами 
охоплено майже 3 тисяч дошкільнят (3 НВК приватної форми власності).

Середній відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 
від 1 до 6 років -  67,3 %, від 3 до 6 років -  95,3%.

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



За оперативними даними, у 2016 році планується відкрити 13 ДНЗ та 14 
груп у функціонуючих закладах, що дасть можливість додатково створити 1102 
місця для дітей дошкільного віку. За попередніми розрахунками на це 
необхідно майже 100 млн.грн.

За період з 01.01.2016 по 01.05.2016 року уже відкрито 1 групу у 
функціонуючому НВК с.Снітків Мурованокуриловецького району на 15 місць.

У містах Вінниця, Гнівань (Тиврівський район), Жмеринка, Козятин, 
Ладижин запроваджено загальноміські електронні реєстрації дітей до 
дошкільних навчальних закладів громад, які розміщені на офіційних сайтах 
міських рад вищеназваних населених пунктів.

Станом на 18.05.2016р. в області створено 129 освітніх округів. Процес 
формування освітніх округів триває і буде остаточно здійснюватися відповідно 
до об’єднання територіальних громад.

В І кварталі 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) килими для греко-римської боротьби ФСТ «Динамо» та карате 
ДЮСШ «Спартак»;

3) відеокамери для фіксування порушень правил змагань і телевізори 
для відеоповтору.

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.

Для виконання цього завдання в подальшому планується покращення 
фінансування навчально-спортивної роботи спортивних шкіл в обсязі не менше 
10% від загального фінансування ДЮСШ.

У місті Жмеринка розпочалися роботи з реконструкції басейну 
«Юність». Наразі зроблено демонтаж старої покрівлі та стропильних систем, 
завершуються роботи з демонтажу облицювання фасаду. Загальна вартість 
робіт становить близько 10 млн. грн.

З березня у місті Вінниця продовжуються роботи з облаштування 
спортивних майданчиків.

За І квартал 2016 року впровадження 32 проектів освітньої галузі та 
спорту, визначених в Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області
У І кварталі звітного року у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року реєструється зниження показника смертності населення працездатного 
віку: 103,5% проти 113,3% на 100 тис. населення.

Аналіз показників захворюваності населення області свідчить про її 
стабілізацію. У І кварталі 2016 року, порівняно з відповідним періодом 2015



року рівень загальної захворюваності зменшився та склав 7804,4 проти 7979,5 
на 10 тис населення області.

Зареєстровано зниження рівня захворюваності туберкульозом: на кінець І 
кварталу 2016 року показник склав 12,5 на 100 тис. нас. проти 13,1 у 2015р. 
Захворюваність злоякісними новоутвореннями в І кварталі 2016 року становить
85,0 на 100 тисяч населення проти 85,5 у відповідному періоді 2015 року.

Станом на 01.04.16р. під медичним наглядом перебувають 2491 ВІЛ- 
інфікована особа, в тому числі 1000 осіб -  з приводу захворювання на СНТД. 
Протягом І кварталу 2016 року вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція 29 
особам, діагноз СНІД - 13 особам.

На 2016 рік заплановано відкриття 8 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини. На сьогоднішній день мережа первинного рівня медичної 
допомоги представлена 33 Центрами, в складі яких 322 лікарських амбулаторії 
та 856 ФАПів та ФП.

Основним завданням, в умовах жорсткої економії та раціонального 
використання бюджетних коштів, стоїть питання оптимізації ліжкового фонду 
за рахунок скорочення малопотужних та економічно нерентабельних ліжок 
стаціонарів вторинного рівня.

За І квартал 2016 року на обох рівнях медичної допомоги скорочено 30 
ліжок цілодобового перебування. На 01.04.2016 року ліжковий фонд складає 11 
104 ліжок, що становить 69,2 на 10,0 тис. населення (з урахуванням 
інтегрованих в єдиний медичний простір Вінниччини залізничних лікарень). 
Забезпеченість ліжками на рівні ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ становить 38,2 на 10,0 тисяч 
населення.

Будівельні роботи по об’єктам закладів охорони здоров’я згідно проектів 
регіонального розвитку заплановано розпочати в ІІ кварталі 2016 року.

За І квартал 2016 року впровадження 20 проектів медичної галузі, 
визначених в Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку з відсутністю 
фінансування.

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 кварталі 2016 року була 
зосереджена на забезпеченні належних умов для культурного розвитку 
суспільства та сприянні задоволенню культурних, інформаційних, освітніх, 
духовних і естетичних потреб мешканців територіальних громад Вінниччини.

Протягом І кварталу 2016 року проведено цикл заходів до Дня 
Соборності та Свободи України, Дня виведення військ з Афганістану та Дня 
пам’яті воїнів, які загинули в Дебальцево.

З метою організації змістовного дозвілля населення, збереження, 
розвитку і популяризації народної творчості впродовж I кварталу 2016 року, 
проведено 25 культурно-мистецьких заходів, в яких взяли участь понад 500 
творчих колективів і окремих виконавців та більше 50 майстрів народного



мистецтва. Це: УІІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. С. Руданського «І я 
знов живий, світ оглядую...», літературно-мистецьке свято «Мови різні -  душа 
одна» до Міжнародного дня рідної мови.

До вшанування пам’яті Великого Кобзаря проведено низку обласних 
заходів, серед яких: виставка образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Шевченко в народному мистецтві», конкурс читців «Кобзар і 
Україна», літературно-мистецьке свято «І оживе добра слава - слава України».

Проведено низку заходів за участю обдарованих дітей та творчої молоді.
З метою вшанування пам’яті та популяризації творчості всесвітньо 

відомого композитора, громадського діяча М.Д.Леонтовича продовжено 
реконструкцію музею М.Д. Леонтовича в с. Марківка Теплицького району.

За сприяння управління культури і мистецтв облдержадміністрації 
працювала спільна українсько-польська археологічна експедиція з проведення 
археомагнітного пошуку знищених оранкою курганів у Ямпільському районі. 
За результатами роботи виявлено 4 раніше невідомих пам’ятки.

Виготовлено паспорти на пам’ятки архітектури Національного значення: 
Свято-Михайлівську церкву с. Дашів Іллінецького та Покровську церкву 
с.Лозова Шаргородського районів на загальну суму 18,0 тис. грн. за рахунок 
коштів прихожан.

Впродовж 3 місяців 2016 року проведено поточні ремонти закладів 
культури і мистецтв обласного підпорядкування на загальну суму 237,7 тис. 
грн., а саме: завершено ремонт даху та приміщень четвертого поверху ОУНБ 
ім. К.А.Тімірязєва на суму 134,70 тис. грн. та здійснено заміну газових котлів в 
обласній бібліотеці для дітей ім. І.Я.Франка на суму 103,0 тис. грн.

Протягом січня-березня 2016 року культурно-мистецькими та 
навчальними закладами освоєно бюджетних асигнувань на загальну суму 82,58 
млн. грн. бюджетних коштів, що складає 19,7 % від запланованої річної суми 
асигнувань. За І квартал поточного року від надання платних послуг 
населенню, оренди приміщень та інших позабюджетних надходжень отримано 
5,78 млн. грн., що на 1,0% більше відповідного періоду минулого року.

За І квартал 2016 року із 7 проектів розвитку культури, визначених в 
Пріоритеті:

- 6 проектів не впроваджувались через відсутність фінансування;
- розпочато реалізацію 1 проекту «Створення Центру національних 

культур у м.Вінниця», загальна вартість якого становить 65,0 тис. грн. За І 
квартал 2016 року використано 6,8 тис. грн.

Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально 
задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму

Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності в І 
кварталі 2016 року свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі. Сума 
надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів склала 68,3 тис. грн., що 
на 49,5 % більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Туристичні послуги у Вінницькій області надають 28 туроператорів та 
близько 35 турагентів, які здійснюють діяльність по організації внутрішнього та 
міжнародного туризму.



Готельними та аналогічними засобами розміщення в області у 2015 році 
скористались 78,881 тис. осіб.

В рамках програми Європейського Союзу «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» продовжується робота по реалізації проекту 
«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 та 
проводиться оформлення земельної ділянки. В І кварталі 2016 року отримано 
другий транш коштів ЄС в сумі 5887,041 тис. грн.

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 кварталі 2016 року використано 28,0 тис. грн. на проведення рекламної 
кампанії у різноманітних ЗМІ, мережі Інтернет та на виготовлення конструкцій 
білбордів.

Що стосується проектів розвитку місцевого самоврядування та 
покращення туристичних послуг (туризм), то на даний час фінансування 
відсутнє.

За І квартал 2016 року впровадження 6 проектів туристичної сфери, 
визначених в Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад 
області

З початку року в усіх районах області та містах обласного значення 
систематично вживалися заходи щодо благоустрою території, поліпшення 
стану навколишнього природного середовища, забезпечення утримання 
територій населених пунктів району в належному стані, їх санітарного 
очищення, створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення.

Під час виконання заходів особлива увага приділялася прибиранню 
територій від сміття, яке накопичилось протягом осінньо-зимового періоду, 
прибиранню прибудинкових територій, прибиранню вулиць та доріг, 
впорядкуванню кладовищ, об’єктів культурної спадщини, а також ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ.

По санітарній очистці території населених пунктів:
• ліквідовано 981 несанкціоноване сміттєзвалище;
• обсяг зібраного сміття складає 8,1 тис. м3;
• розчищено та впорядковано 252 одиниць джерел;
• очищено від сміття берегів -  294 км.;
• упорядковано та прибрано 771 кладовище;
• проведено упорядкування 336 братських могил, 797 меморіалів та 

пам’ятників, приведено в належний стан 707 дитячих та спортивних 
майданчиків;



• прибрано територію парків та скверів загальною площею 425 га та 
5236 тис. м2 дворових територій.

Службою автомобільних доріг прибрано від сміття 1175 км смуг відводу 
автомобільних доріг, ліквідовано 74 стихійних сміттєзвалища, вивезено 
1263,2м3 сміття, пофарбовано 3134 м огорож, виконано ямковий ремонт 4129,7 
м2 доріг. На виконання робіт з благоустрою та санітарної очистки смуги відводу 
автомобільних доріг загального користування були залучені понад 900 осіб.

Під час проведення весняної лісокультурної кампанії державними 
лісогосподарськими та лісо-мисливськими підприємствами проведено посадку 
лісу на площі 1520 га.

За І квартал 2016 року впровадження 23 проектів інших галузей, 
визначених в Пріоритеті, не здійснювалось в зв’язку з відсутністю 
фінансування.

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації


