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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 9 місяців 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 – Стратегія).  

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії 7 скликання обласної Ради №52 затверджено 

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку 

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

 

План спрямовано на використання економічного потенціалу області. Врахована 

необхідність збереження природних, культурних та історичних ресурсів і здобутків, що 

забезпечить сталий розвиток. 

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне 

зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із 

пом’якшенням можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і 

створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх 

поколінь.  

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає 

комбінацію можливих заходів щодо розвитку на два роки, з урахуванням обмежених 

фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі 

взаємодоповнюваності і опрацьовані у 221 проекті, що згруповані у шести взаємопов’язаних 

пріоритетах. 

 Протягом 9 місяців 2016 року, в області реалізовується 62 проекти, які включені до 

Плану, на суму майже 150,0 млн.грн. Фінансування яких здійснюється за рахунок різних 

джерел. Причиною не реалізації інших проектів, які зазначені в Плані, у 2016 році є 

відсутність фінансування.  

 

 

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області 

 

Відповідно до Комплексної програми захисту населення і території Вінницької 

області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2008-2016 роки, у 2016 році з 

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

541,2 тис.грн. 

На даний час на реконструкцію обласної системи оповіщення з державного бюджету 

кошти не виділялися. 

 

 

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення 

якості життя жителів села 

 

Зазначений Пріоритет включає в себе 9 проектів, які заплановано реалізувати 

впродовж 2016-2017 років. Протягом 9 місяців 2016 року реалізуються 4 проекти, а саме: 

- проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському 

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

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту 

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

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

Шипинки та СОК „Іванівські куркулі”   с. Іванівці. Дані кооперативи розпочали свою 

діяльність та на умовах співфінансування закупили відповідне обладнання для надання 

послуг членам кооперативу.  
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- проект «Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів» передбачає 

створення в селах Городківка та Вільшанка Крижопільського району двох 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В рамках спільного проекту 

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

громаду-ІІІ» в Крижопільському районі створено два кооперативи: СОК «Вільшанський 

колосок» с. Вільшанка та СОК «М’ястківський маєток» с. Городківка. Кооперативом села 

Вільшанка отримано перший  транш коштів у сумі  477 тис.грн. За ІІІ квартал поточного 

року профінансовано 111,5 тис. грн., в тому числі 53 тис. грн. – другий транш, 58,5 тис. грн. 

– внески членів кооперативу. Для потреб кооперативу було придбано агрегатно-вальцевий 

млин для переробки зерна на борошно, екструдер, масло-прес, ваги електронні, 

мішкозашивальна машина, фільтр рукавний. По кооперативу в с. Городківка завершені 

роботи по оформленню документації  на  отримання    коштів  першого траншу; 

- 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 складає майже 477 тис. євро. Проект реалізується 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 території 4 сільських рад Томашпільського району проведено роботи по 

облаштуванню громадських пасовищ загальною площею 100 га. В рамках інформаційної 

кампанії проекту ЄС протягом року в районі проводились семінари-консультації щодо 

можливостей самозайнятості на селі, участь в яких прийняли понад 1000 мешканців сіл 

району. 

В рамках проекту з метою проведення  реконструкції частини нежитлової будівлі в 

міні-цех з переробки молока проведено е-тендер, відібрано підрядну організацію для 

виконання робіт. На даному етапі реалізації проекту завершені земляні роботи та 

облаштування фундаменту, розпочато кладку стін. В 3-му кварталі поточного року 

профінансовано 389,8 тис. грн. для реалізації проекту; 

- проект «Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції», буде 

реалізований за кошти приватного інвестора на території Писарівської сільської ради. 

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

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

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

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

роботи по укладанню договору оренди. Термін реалізації проекту переносяться на 2017-2018 

рр. 

 

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. З початку року 

кооперативами було надано послуг населенню на суму 7,2 млн. грн. 

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. 
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Відповідно до Програми у поточному році вже надано пільгові кредити з обласного 

бюджету 8 суб'єктам підприємницької діяльності на суму 1,5 млн. грн. 

 

 

Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин 

 

Пріоритет включає в себе 9 проектів. На 2016 рік заплановано - 8 проектів, з яких 

впродовж 9 місяців реалізуються 4 проекти. 

В регіоні реалізовуються ряд заходів, які націлені на підтримку та супровід інвесторів, 

проведення семінарів та конференцій, прийняття участі у міжнародних виставкових та 

інвестиційних форумах, тощо. 

 

Для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій 

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

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

року. 

Метою створення оновленого порталу є розвиток Вінниччини як регіону сталого 

економічного і підприємницького розвитку та, як результат, впровадження сприятливого 

інвестиційного середовища. 

 

Одним із заходів щодо покращення інвестиційного розвитку області є створення 

Агенції регіонального розвитку Вінницької області, яка офіційно зареєстровано 

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

державна адміністрація та Асоціація органів місцевого самоврядування. За час роботи 

Агенції було підписано Меморандум про співпрацю між Вінницькою, Лодзинською та 

Італійською Агенціями регіонального розвитку, проведено 7 офіційних зустрічей та 

перемовини з представниками іноземних Посольств та міжнародних донорських організацій, 

а також розроблено та подано 2 проектні пропозиції щодо регіонального розвитку. 

 

На початку року відбувся перший із серії запланованих у Плані реалізації 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. В ході семінару учасникам було представлено рекомендації щодо 

ефективного написання грантових проектів, а також  результати реалізації проектів за кошти 

Європейського Союзу, Державного фонду регіонального розвитку і обласного конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад. 

 

В області реалізується проект «Проведення презентацій економічного, 

інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області» ціль якого є  створення 

привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та  міжнародної донорської 

допомоги, а також укладення угод про співробітництво, розвиток та поглиблення 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва. Під час впровадження даного проекту 

представники влади області прийняли участь в 10 заходах: 

- візит делегації підприємців на чолі з першим заступником голови 

облдержадміністрації, до 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;  

- за ініціативи посольства Угорщини та в партнерстві з облдержадміністрацією, 

відбулась міжнародна конференція на тему «Розвиток малого і середнього підприємництва – 
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Вишеградський досвід для української влади та бізнесу» за участю представників країн 

Вишеградської четвірки;  

- в області перебувала делегація 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;  

- візит економічної місії вінницьких підприємців до м.Прага та Ліберецького краю.  В 

ході візиту члени делегації 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. Гетьман Ліберецького краю Мартін Пута заявив про наміри поглибити 

співпрацю з Вінниччиною та підписати відповідний Протокол про наміри в ході візиту-

відповіді на День незалежності; 

- Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні 

Манодж Кумар Бхарті з метою обговорення перспективних напрямів співробітництва 

Республіки Індія та Вінницької області в економічній, освітній, культурній галузях;  

- на Вінниччині  перебувала делегація Лодзинської Агенції регіонального розвитку. 

Результатом зустрічі з керівництвом області стало підписання тристороннього Меморандуму 

про співпрацю між Aгенціями регіонaльного розвитку Вінниччини, Лодзинського воєводства 

Республіки Польща тa Агенцією зі співробітництва та розвитку Італійської Республіки; 

- зустріч голови облдержадміністрації з Аташе з питань торгівлі Посольства США в 

Україні, в ході якої сторони обговорили напрями співробітництва у торговельній сфері та 

можливості розширення співпраці між Вінницькою областю і американським бізнесом;  

- візит делегації Вінницької області на чолі з головою облдержадміністрації у складі 

голів райдержадміністрацій та міст обласного значення перебувала до Сьвєнтокшиського 

воєводства Республіки Польща з метою перейняття практичного досвіду щодо реформи 

децентралізації, передачі владних повноважень та залучення інвестицій зі структурних 

фондів ЄС;  

- у Вінниці відбувся офіційний запуск програми з підтримки процесу децентралізації в 

Україні «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за участю Прем’єр-міністра України, комісара 

Європейського союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів із 

розширення, представників ЄС та міжнародних організацій в Україні, а також керівників усіх 

обласних державних адміністрацій країни. У рамках робочої поїздки гостям презентована 

система надання адміністративних послуг в області на прикладі Вінницьких міських центрів 

надання адміністративних послуг. 

 

02 вересня 2016 року відбувся ІV Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина 

– бізнес в центрі України». Мета проведення форуму – сприяння розвитку регіонального, 

міжнародного співробітництва в різних сферах господарювання. Форум пройшов у формі 

презентації інвестиційного потенціалу Вінниччини на чотирьох платформах ділового 

спілкування, зокрема у сфері енергоефективності, агропромислового розвитку, 

промисловості та туризму. Учасники мали можливість налагодити бізнесові і приватні 

контакти та обмінятися досвідом роботи. Участь у форумі взяли представники бізнес-

середовища регіону та іноземні делегації із Казахстану, Румунії, Молдови, Швеції, Польщі, 

Грузії та Норвегії. У ході Форуму було презентовано інвестиційний потенціал Вінницької 

області та успішні інвестиційні проекти підприємств: ПАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», компанія «UBC Group», ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер», ТОВ 

«Барлінек Інвест», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Бастіон 2009».  
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Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища  

 

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

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

існуючих сміттєзвалищ населених пунктів у відповідність до вимог санітарного 

законодавства та відновлення природніх ресурсів. 

Відповідно до Плану Пріоритет включає в себе 15 проектів. На 2016 рік заплановано 

реалізувати 15 проектів, з них впродовж 9 місяців 2016 року реалізуються 5 проектів. 

 

Проект "Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів 

на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду"- додатково до раніше 

запланованих 2-х пам'ятках природи місцевого значення "Турбівський парк" (Липовецький 

район) та "Смілгородський парк" (Теплицький район) протягом року за рахунок додаткових 

надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

профінансовано відповідні роботи ще у 7 об'єктах:  парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва "Северинівський папрк" (Жмеринський район), парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення "Немирівський парк" (м.Немирів), парк-пам'ятка 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Спичинецький парк" 

(Погребищенський район), парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення "Антопільський парк" (Томашпільський район), парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк" (Тульчинський район),  парк-

пам'ятка садово-паркового мистецтва "Пятничанський парк" (м.Вінниця) та парк-пам’ятка 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ботанічний сад "Поділля" 

(м.Вінниця).  

На виконання Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища 

та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища профінансовано  2289,6 тис.грн., ще 295,5 

тис.грн. – співфінансування з місцевих бюджетів. Освоєння коштів склало  26%. 

Роботи в "Турбівському парку" та "Немирівському парку" виконані. Завершуються 

роботи в "Смілгородському парку" та "Печерському парку".  Розпочато роботи в 

"Спичинецькому парку". 

 

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

полігону твердих побутових відходів на землях запасу Суворівської сільської ради 

Тульчинського району) загальна вартість якого складає 15000,6 тис.грн. Фінансування 

здійснюється за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, місцевого 

бюджету та проекту Despro. Вартість виконаних робіт - 12 105,8 тис.грн. Стан реалізації 

проекту становить 98%. 

 

Проект «Напірний каналізаційний колектор від КНС 1 А до ОСК (до дюкерного 

переходу) (реконструкція)» – за інформацією Вінницької міської ради загальна вартість 

робіт складає 6369,05тис.грн. У 2015 році введено в експлуатацію основних фондів на суму – 

4390,65 тис.грн. У 2016 році з обласного фонду  виділено 1664,0 тис.грн., освоєно 

240,0тис.грн., з міського бюджету заплановано виділити ще 791,8 тис.грн. На даний час 

проведено процедуру закупівлі. Виконання проекту – 70%. 

 

Проект "Забезпечення реалізації з безпечного утримання Джуринського 

отрутомогильника" – Джуринській сільській раді з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища виділено 200,0 тис.грн. Ведуться підготовчі роботи, 

в т.ч. проведення закупівель. 
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Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна 

енергетика 

 

У 2016 році облдержадміністрація продовжує роботу щодо реалізації «Програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 

області на 2010-2016 роки». Так, відповідно Плану до Пріоритету з питань енергозбереження 

та відновлювальної енергетики входять 30 проектів. На 2016 рік заплановано реалізувати 20 

проектів. Впродовж 9 місяців 2016 року реалізуються 7 проектів. 

 

Проект з реконструкції котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» із  дооснащенням 

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

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

КП «Вінницяоблтеплоенерго».  

За 9 місяців по даному об’єкту  виконано проектно-кошторисну документацію, 

проведено експертизу проекту, роботи по монтажу обладнання виконані на 50%. Освоєно 

1,05 млн.грн власних коштів підприємства. Водночас, для завершення  реалізації  проекту  

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

скоротити використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів на 47 тонн умовного 

палива щорічно. 

    

На проект «Реконструкція котельні Чечельницької середньої загальноосвітньої 

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

паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник, Чечельницького району» надано субвенцію 

з державного бюджету в сумі 509 тис.грн. Укладено договір  через систему «Prozorro» з 

підрядником «Рембудкомунсервіс» на суму 465,0 тис.грн., яким замовлено котел та виконано 

підготовчі будівельні роботи в котельні КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст.». Підряднику 

перераховано аванс в сумі 139,0 тис. грн. та по акту виконаних робіт в сумі - 196,9 тис.грн. 

 

На проект з реконструкції котельні в Ольгопільській середній загальноосвітній 

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

паливі, с. Ольгопіль, Чечельницького району, надано субвенцію з державного бюджету в 

сумі 467,0 тис. грн. Укладено договір через систему «Prozorro» з підрядником ПП «Кріптон» 

на суму 492,2 тис. грн. Підрядною організацією замовлено котел, встановлено  димову трубу 

для котельні, виконано підготовчі будівельні роботи. Підряднику перераховано аванс в сумі -

147,7 тис. грн.. та по акту виконаних робіт в сумі – 253,0 тис. грн. 

 

 «Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ 

І-ІІІ ст. Чернівецького району» загальна вартість проекту складає 4808 тис.грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції приміщення 

школи та проведено експертизу ПКД (сума 15,9 тис. грн.). Здійснено роботи з встановлення 

енергозберігаючих вікон. Проект подано для участі в конкурсі на фінансування з ДФРР в 

2017 р. 

 

На проект з реконструкції Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 

в с. Бабчинці Чернівецького району надано субвенцію з державного бюджету в сумі 1538 

тис. грн. Будуть проведені наступні роботи з заміни покрівлі, встановлення 

енергозберігаючих вікон та дверей. В зв'язку з тривалими тендерними процедурами, лише 

19.10.2016 року було заключено угоду з виконавцем робіт. Роботи розпочато в 4 кварталі 

2016 року. 

 

«Реконструкція частини господарської будівлі під опалювальний пункт на 

альтернативних видах палива, теплотраси та влаштування  системи опалення ЗОШ І-

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

Вінницької області» - реалізація проекту проводиться за рахунок коштів ДФРР – 1462,8 
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тис.грн. та місцевого бюджету – 44,3 тис.грн. Завершено ремонтні роботи системи опалення 

та теплотраси. На даний час продовжуються роботи з облаштування частини господарської 

будівлі під опалювальний пункт.  

 

Реалізація проекту «Реконструкція котельні школи на альтернативних видах 

палива, с.Дашківці Літинського району» проводиться за рахунок коштів ДФРР – 1080,0 

тис.грн. та місцевого бюджету – 139,7 тис.грн. На даний час встановлено котел та 

проводяться ремонтні роботи по теплотрасі.   

 

 

Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання 

соціальних, культурних та туристичних послуг  

 

Пріоритет включає в себе 157 проектів. У 2016 році заплановано реалізувати 87 

проектів. Впродовж 9 місяців 2016 року реалізуються 42 проекти, з яких: 15 проектів 

освітньої галузі та спорту, 12 проектів медичної галузі, 7 проектів розвитку культури, 1 

проект соціального спрямування та 10 проектів з питань житлово-комунального 

господарства та інфраструктури. 

 

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

реальним сектором економіки 

За 9 місяців 2016 року в освітній галузі за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та співфінансування з інших джерел, реалізуються наступні проекти: 

- реконструкція Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (виконано робіт на 

суму 638,5 тис. грн.); 

- будівництво Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (ІІ черга)  (виконано 

робіт на суму 1145,1 тис. грн);  

- будівництво Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району (виконано робіт на 

суму 775,1 тис. грн);  

- реконструкція системи опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 2 с. Городківка Крижопільського 

району (виконано робіт на суму 239,1 тис. грн); 

- реконструкція приміщення СЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району 

(виконано робіт на суму 1438,6 тис. грн); 

- реконструкція корпусу №1 КУ Погребищенської СЗШ №1 І-ІІІ ст. (ІІ черга) 

(виконано робіт на суму 1047,9 тис. грн); 

- «Новому поколінню-новий дитячий садок» (реконструкція загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, м 

Жмеринка) (виконано робіт на суму 1555,4 тис. грн); 

- реконструкція комунального закладу Барської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи ”Колос” по вул.. Соборна 8, м.Бар (виконано робіт на суму 

976,7 тис. грн); 

- реконструкція спортивно-оздоровчого закладу “Юність” по вул.Київська, 15, 

м.Жмеринка (виконано робіт на суму 3925,8 тис. грн); 

На даний час введено в експлуатацію: 

- ІІ чергу Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (210 місць); 

- Цибулівський ДНЗ Тростянецького району (60 місць). 

 

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

«Поділля» в м. Вінниці – будівництво». Загальна вартість складає 137149,225 тис. грн. 

Реалізація проекту здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та кошти підприємств. На 

даний час виконано робіт у сумі 6679,8 тис.грн.  

 

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

незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району) 
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реалізується за кошти Сосонського сільського бюджету. Загальна вартість проекту становить 

6806,8 тис.грн. Укладено новий договір через систему «Prozorro» з підрядником з ПП 

«Сфера» (№1-1 від 09.08.2016 року). За 9 місяців використано коштів в сумі 1371,2 тис.грн. 

Здійснено роботи з накриття даху, утеплення фасаду. Продовжуються роботи з встановлення 

перестінки. Для завершення реалізації всіх заходів, проект подано на розгляд обласної 

конкурсної комісії, як такий, що може фінансуватись у  2017 році  за  рахунок  коштів  ДФРР. 

 

На реалізацію проекту з впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ 

закладі №1»Журавлик(проведення утеплення фасаду будівлі) по вул.І.Франка 23 

смт.Дашів Іллінецького району виділено субвенцію  з державного бюджету в сумі 742,5 

тис.грн. Проект не реалізується через погодні умови. 

 

Проект з реконструкції овочесховища з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 

"Дзвіночок" в м. Немирів. Загальна вартість проекту 872,413 тис. грн. Здійснено робіт на 

суму 394,5 тис. грн. На даний час проект призупинено в зв’язку з відсутністю коштів.  

 

 

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області 

За 9 місяців 2016 року відкрито 2 лікарські амбулаторії сімейного типу у 

Козятинському районі.  

Завершено ремонтно-будівельні та оздоблювальні роботи із заміною покрівлі корпусу 

№ 6 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова (133,7 тис. грн.) та будівництво 

дизельної електростанції потужністю 60 кВт та системи електроживлення приміщень 

"Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" для установки 

обчислювальної техніки та зв'язку (46,44 тис. грн.). Також виконано капітальний ремонт 

операційного блоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (1,746 млн.грн.). Загальна 

вартість виконаних робіт – 1,93 млн. грн. 

Продовжується виконання зовнішніх ремонтно-будівельних та оздоблювальних робіт 

із заміною покрівлі в корпусі № 7 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

(1494,4 тис. грн.). 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету 

планується виконати роботи з будівництва хірургічного корпусу обласної лікарні ім. 

Пирогова, поліклініки смт. Теплик, реконструкції лікувально – діагностичного відділення 

обласної фізіотерапевтичної лікарні в м. Хмільник, відділень радіології і гінекології 

обласного онкодиспансеру, відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 обласного 

спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» на загальну суму 58,8 

млн. грн. 

Реконструкція приміщень легеневого туберкульозу для дорослих №2 ВОСТМО 

«Фтизіатрія». Передбачено – 3954,9 тис. грн., в т.ч. співфінансування з обласного бюджету 

– 959, 4 тис. грн. Профінансовано – 959,4 тис. грн. (обласний бюджет). 

Реконструкція приміщень гінекологічного відділення в хірургічному корпусі 

Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Передбачено – 5359,4 тис. 

грн., в т.ч. співфінансування з обласного бюджету – 509, 4 тис. грн. Профінансовано – 1442,3 

тис. грн., в т.ч. 245,3 тис. грн. - обласний бюджет. 

Будівництво хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. 

Пирогова, м. Вінниця. Передбачено – 39600,0 тис. грн., в т.ч. співфінансування з обласного 

бюджету – 3600,0 тис. грн. Профінансовано – 13335,7 тис. грн., в т.ч. 2981,66 тис. грн. - з 

обласного бюджету. 

У рамках реалізації благодійного проекту «Незабутня Квітка» обласний 

онкологічний диспансер отримав пересувний мамограф. Завдяки ініціативі обласної влади до 

реалізації проекту було залучено 3,9 млн.грн коштів обласного бюджету, під час 

благодійного концерту було зібрано благодійні внески на загальну суму 50 тис.грн. Сучасне 

обладнання дозволяє діагностувати передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх 

стадіях, що значною мірою впливає на тривалість та якість життя кожної жінки. Також, 
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пересувний мамограф дає можливість обстежувати жінок у всіх районах області при 

проведенні профілактичних оглядах на місцях. 

 

 

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 

Мережа закладів культури області становить 2132 установи. Впродовж 9 місяців 2016 

року мережа закладів культури області  зазнала змін, а саме: зменшилась на 10 клубних 

закладів та 3 бібліотеки. Поряд із цим, відкрито Медвідський сільський клуб Вінницького 

району.  

Станом на 01.10.2016 року виготовлено проектно-кошторисну документацію на 7,5 

млн. грн. на будівництво Оратівського районного будинку культури, а також проведено 

земляні роботи та частково завезено будівельні матеріали на будівництво Губницького 

сільського клубу (м.Ладижин). Вирішено питання роботи Косанівського сільського клубу 

Гайсинського району. Приміщення закладу перенесено в загальноосвітню школу, відтак 

необхідності у будівництві нового приміщення немає. 

На проведення ремонтних робіт у закладах культури обласного підпорядкування 

використано 1  270,1 тис.грн.. за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Зокрема, 

продовжується капітальний ремонт будівлі обласної бібліотеки для юнацтва (400,0 тис.грн.), 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі обласного 

художнього музею (49,0 тис.грн.), розпочато реконструкцію покрівлі даху над спортивною 

залою Вінницького училища культури ім. М.Д. Леонтовича, на що передбачено 821,1 

тис.грн..  

Триває реконструкція та ремонт обласного українського академічного музично-

драматичного театру ім. М. Садовського: завершено будівництво електрокотельні, 

придбано та змонтовано дві підстанції, в приміщенні театру частково перекрито дах та 

відремонтовано фасад на загальну суму 700,0 тис.грн. 

Поряд із цим, проходить реконструкція Могилів-Подільського районного будинку 

культури (освоєно - 1,2 млн. грн.) та на ремонт Строїнецького сільського клубу Тиврівського 

району (освоєно - 86,0 тис.грн.). 

Здійснено ряд організаційних заходів з покращення матеріально-технічного 

забезпечення закладів культури. Для установ культури придбано комплекти звуко-

підсилюючої апаратури, аудіотехніки, комп’ютерів, музичних інструментів, сценічних 

костюмів реквізиту на загальну суму 6,8 млн. грн. 

Вінницькою районною радою виграно грант Євросоюзу на розвиток територіальної 

громади, у якому передбачено виділення майже 300 тис. євро на проведення ремонтно-

реставраційних робіт палацу О.Ф.Можайського в смт Вороновиця Вінницького району.  

Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію аварійного 

стану східного флігелю Палацу-ансамблю М.Потоцького в м. Тульчині. 

Завершується виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію 

аварійного стану пам’ятки національного значення «Вежа» і «Мури» в м. Вінниці. 

 

26 липня, відбулось відкриття Центру національних  культур Вінниччини, який 

дозволить представникам різних національностей популяризувати, зберігати та розвивати 

традиції, звичаї, мови, проводити зустрічі з представниками дипломатичних установ, 

зміцнювати національний мир та злагоду у Вінницькій області.  

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

загального фонду у сумі 125 тис. грн., які використанні на ремонт, оренду приміщення, 

оплату комунальних послуг та на забезпечення належних умов функціонування роботи 

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

області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини 
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на період 2016-2020 роки» запланована підтримка діяльності Центру з 2016 до 2020 року в 

сумі 100 тис.грн. на  рік. 

 

 

Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення 

області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування. 

Проект «Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення 

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

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

області, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

Протягом 9 місяців проведено 16 семінарів та навчань за різними професійними 

програмами підвищення кваліфікації працівників. На реалізацію проекту з обласного 

бюджету виділено 114,2 тис.грн. 

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

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

що опинились в складних життєвих обставинах, соціальними послугами за місцем 

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

єдиних організаційно-правових механізмів контролю щодо виконання самоврядних 

повноважень новоствореними об’єднаними територіальними громадами в частині надання 

соціальних послуг населенню. 

 

 

Забезпечення розвитку житлово-комунальних господарства та інфраструктури 

територіальних громад  області 

В м. Хмільник за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету реалізується проект з 

будівництва водогону по вул. Кутузова. Загальна вартість проекту складає 4503,2 тис.грн. 

На даний час побудовано частину мережі водопостачання протяжністю 1 км. Використано на 

будівельні роботи  795,2 тис.грн. 

 

3 проекти реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету: 

- будівництво системи водопостачання с.Білопілля, Козятинського району. 
Проводяться роботи з будівництва мережі водогону, готовність 58,5%  (виконано робіт на 

суму 764 тис. грн.); 

- будівництво системи водопостачання с.Сошанське, Козятинського району. 
Проводяться роботи з будівництва централізованої системи водопостачання, готовність 

69,7% (виконано робіт на суму 676,2 тис. грн., з яких кошти населення – 164,9 тис.грн., 

сільський бюджет – 305,0 тис.грн., субвенція – 206,3 тис.грн.); 

- будівництво водозабірних свердловин с.Зозулинці, Козятинського району. 
Виготовлено проектні документації на свердловину та водогін. Проведено роботи щодо 

буріння та облаштування свердловин. Проводяться роботи з будівництва мереж водогону 

(виконано робіт на суму 1806,8 тис. грн., з яких 441,8 тис.грн. - субвенція, 350 тис.грн. - 

кошти районного бюджету, 180,0 тис.грн. – сільський бюджет, 746,0 тис.грн. – кошти 

населення, 189,0 тис.грн. – кошти СТОВ «Хлібороб»). 

 

Проект «Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району 

Вінницької області» загальна вартість становить 2592,02 тис.грн. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію та проведено експертизу (32,135 тис.грн.). Проведено тендерну  

процедуру  електронних закупівель, визначено переможця ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ 

ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП». Проходить процедура укладення договору. Проект подано на  

розгляд обласної конкурсної комісії, як такий, що може фінансуватись у  2017 році  за  

рахунок  коштів  ДФРР. 
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