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1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури

1.1. Розбудова прикордонно-
дорожньої інфраструктури на 
українсько-молдовському 
державному кордоні з 
будівництвом мостового переходу 
через р.Дністер

Будівництво прикордонного 
мостового переходу через 
р.Дністер на українсько-
молдовському кордоні в 
районі населених пунктів 
Ямпіль-Косеуць 

Вінницька область 
(Україна), 
Сорокський район 
(Республіка Молдова)

2021 2021 державний 
бюджет 100 0 0 0 0 0 Протяжність

Постановою КМУ від 
17 лютого 2021 року 
№ 122 на заходи з 
реалізації проєкту 
передбачено 100,0 тис 
грн

Відсутність 
фінансування

1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури1.2. Створення належної та якісної 
дорожньої інфраструктури Вінницька область 2021 2021

державний 
дорожній 
фонд

1030,4 550 147,4 106,4 1030,4 106,4 ремонт 
місцевих доріг км 95,5 0 -95,5

ремонт 
штучних споруд пм 160 0 -160

1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця»

1.3. Перетворення Міжнародного 
аеропорту Вінниця на головний 
транспортний вузол Поділля: 
залучення міжнародних 
перевізників, промоція

Реконструкція аеродрому в 
КП «Аеропорт Вінниця» на 
території Гавришівської 
сільської ради Вінницького 
району Вінницької області

Вінницька область та 
суміжні території 
інших областей 
радіусом до 200 км

2021-2023 2021-2023 державний, 
місцевий 0 0 0 0 0 0

початок підготовчих 
робіт попередньо 
планується у ІІ 
кварталі 2021 року

Відсутність 
фінансування

1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об’єктів мультимодальних перевезень

1.4. Розроблення Концепції 
міжнародного мультимодального 
транспортно-логістичного порту 
«Жмеринка»

Розроблення Концепції 
міжнародного 
мультимодального 
транспортно-логістичного 
порту «Жмеринка»

Вінницька область, 
Південно-Західна 
залізниця

2021-2022 Державний, 
місцевий 0 0 0 0 0 0

Буде опрацьовано після  
реформування ДП 
«Укрзалізниця»

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.
1.5. Покращення матеріально – 
технічного стану бази спеціально 
медичного призначення

Розвиток первинної медичної 
допомоги Шаргородська ТГ 2021 2021

державнийм
ісцевий 577,9 577,9 577,9 577,9 577,9 577,9

Придбання 
медичного 
обладнання

од 11 3 -8 Виконання 27%

Отримання 
спеціалізованог
о легкового 
автомобіля

од 4 1 -3 Виконання 25%

Отримання 
комп'ютерної 
техніки

од 1 1 0 100%

Капітальний ремонт і 
реконструкція приймальних 
відділень Ямпільської ЦРЛ

Вінницька область 2021-2022 2021 місцевий
районий 3050 3050 3050 3050 3050 3050 Реконструкція 

об'єкту % 100 20 -80 Проводяться роботи

Реконструкція опалювальної 
системи із заміною котлів на
складах бази спеціального 
медичного призначення в с. 
Рахни-Лісові 
Шаргородського району

Вінницька область 2022 - 0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію об'єкт 0 0 0

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.6. Покращення якості надання 
медичних послуг та умов 
перебування дитячого населення 
Вінницької області

Вінницька область та 
суміжні області 2022 - 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.7. Забезпечення населення 
якісними послугами з лікування 
на базі комунального 
некомерційного підприємства 
"Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної 
Ради"

Реконструкція  
хіміотерапевтичного корпусу 

Вінницька область та 
суміжні області 2021-2023 2021-2023

ДФРР, 
обласний 
бюджет

0 0 987,4 987,4 987,4 987,4 введення в 
експлуатацію об'єкт Виконуються роботи 

З В І Т
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року за І квартал 2021 року

Програма 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку
1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків

1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм)

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у звітному 
періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів у 
звітному періоді, тис. грн

Сума вибраних коштів з 
початку реалізації 
проєктів, тис. грн

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів Стан виконання 
плану заходів (з 
порівняльною 

оцінкою фактично 
виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх 
вплив на виконання 

плану заходів (з 
поясненням причини їх 

виникнення та 
зазначенням механізму 

вирішення)

Номер та 
найменування 

цілі 
регіональної 

стратегії

Назва програми регіонального 
розвитку, що реалізується в 

рамках плану заходів

Назва проєктів регіонального 
розвитку, що включені до 
програми регіонального 

розвитку

Територіальна 
спрямованість 
проєктів (назва 

регіону, декіль-кох 
регіонів, частини 

регіону)

Строк реалізації проєкту Джерела 
фінансу-
вання у 

звітному 
періоді

Розпочато реалізацію 
проєктіву 
відповідності до 
затверджених 
угодами графіків 
робіт

Капітальний та поточний 
ремонт доріг місцевого 
значення, заходи з 
експлуатаційного утримання 



1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.8 Покращення матеріально – 
технічної бази КНП «Вінницька 
обласна клінічна лікарня 
ім..М.І.Пирогова Вінницької 
обласної Ради»

Реконструкція корпусу №7 
обласної лікарні ім. М.І. 
Пирогова для розміщення 
нейрохірургічного відділення 
з рентген операційним 
блоком та відділенням 
гострих інсультів. 

Вінницька область та 
суміжні області 2019-2021 2021-2023

ДФРР, 
обласний 
бюджет

0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію об'єкт 0 0 0

Подана декларація 
про готовність в 
ДАБІ, 09.02.21 
отримано відмову. 
Проводиться 
усунення зауважень

Відсутність 
фінансування

Реконструкція будівлі 
корпусу №14 Вінницької 
обласної клінічної лікарні 

Вінницька область та 
суміжні області 2019-2021 2021

ДФРР, 
обласний 
бюджет

0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію обєкт 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.9. Покращення матеріально – 
технічної бази закладів 
третинного рівня надання 
медичної допомоги

Вінницька область та 
суміжні області 2021-2023

ДФРР, 
обласний 
бюджет

0 0 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.
1.10. Покращення матеріально – 
технічної бази обласних 
спеціалізованих будинків дитини 

Вінницька область 2021-2023 обласний 0 0 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.11. Покращення матеріально – 
технічної бази комунального 
некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної  Ради»

Капітальний ремонт 
зовнішніх огороджуючих 
конструкцій Вінницького 
обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни по 
вул. Пирогова, 109 а в 
м.Вінниці

Вінницька область 2019-2021 2019-2022 0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію обєкт 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.12. Покращення матеріально-
технічної бази КНП "Вінницький 
обласний клінічний 
високоспеціалізований 
ендокринологічний центр 
Вінницької обласної  Ради"

Вінницька область та 
суміжні області 2022-2023 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.13. Покращення матеріально – 
технічної бази КНП «Могилів 
Подільська окружна лікарня 
інтенсивного лікування» Могилів 
Подільської  міської ради

Капітальний ремонт і 
реконструкція приймальних 
відділень Могилів-
Подідльської ОЛІЛ

Вінницька область 2021-2022 2021 місцевий
районий 1750 1750 1750 1750 1750 1750 Реконструкція 

об'єкту % 100 20 -80

Проводяться роботи
Здійснюється 
укладання договоріз з 
сусідніми громадами

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.14. Покращення матеріально – 
технічної бази - комунального 
некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна психіатрична 
лікарня №2 Вінницької обласної  
Ради»

Капітальний ремонт  1, 2, 3 
відділень Вінницька область 2021-2023 обласний 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.
1.15. Покращення матеріально – 
технічної бази обласного бюро 
судмедекспертизи

Капітальний ремонт 
лабораторій Вінницька область 2021 2021 обласний 

бюджет 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

1.16. Покращення матеріально-
технічного стану КНП 
"Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради"

Капітальний ремонт будівлі  Вінницька область 2021 2021 обласний 
бюджет 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів.

Капітальний ремонт мережі 
трубопроводів опалення в 
підвальних приміщеннях 
лікарні

2021 2021 обласний 
бюджет 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

Обладнання приміщень 
лікарні системами 
протипожежного захисту

2021 2021 обласний 
бюджет 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму1.18. «Курортополіс Хмільник» «Курортополіс Хмільник» Вінницька область, 
Україна та зарубіжжя 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму1.19. Розвиток рекреаційного 
туризму

Розвиток рекреаційного 
туризму

Вінницька область, 
Україна 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об’єднань для підвищення власної ефективності і продуктивності, а також розвитку експортного потенціалу.

1.20. Стимулювання створення та 
діяльності малого аграрного 
підприємництва та їх 
кооперативних об’єднань.

Проект "Сімейні молочні 
ферми" в рамках спільного 
проекту Уряду Швеції та 
ПРООН в Україні «Посилене 
партнерство для сталого 
розвитку» 

Вінницька область 2020-2022 2021-2023

Фінансова 
підтримка 
уряду 
Швеції

7 7 3500 500 3500 500
укладено 
договорів про 
співпрацю

од. 7 7 0

7 малих підприємців 
області уклали 
договори щодо участі 
в проєкті та 
розпочали 
будівництво 
молочних ферм

1.17. Покращення матеріально – 
технічної бази комунального 
некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня  ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької 
обласної  Ради»

Вінницька область 

1.3. Розвиток агропромислового виробництва



Програма розвитку 
особистих селянських, 
фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі 
та дорадництва на 2021-2025 
роки (Захід: часткове 
відшкодування витрат на 
установку індивідуального 
доїння або (та) холодильну 
установку для зберігання і 
охолодження молока)

Вінницька область 2021-2025 2021-2023 Обласний 
бюджет 0 0 0 0 0 0

кількість 
фізичних осіб, 
яким 
відшкодовано 
витрати на 
установку 
індивідуального 
доїння або 
холодильну 
установку

од. - - - -
Відсутність 
фінансування заходу 
програми

1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ- інновацій

1.21. Розвиток інноваційних 
ланцюгів доданої вартості та 
діджиталізація аграрного 
виробництва

Проєкт децентралізованого 
співробітництва міста 
Вінниці та Вінницької 
області із Французькою 
Республікою (регіон 
Бургундія) за напрямками:       
- створення агрокластеру;       - 
організації іригації, поливу у 
відповідності до кліматичних 
змін, а також вирощування 
органічних культур

Вінницька область 2021-2022 2021-2022

 
Міністерств
о 
закордонни
х справ 
Франції та 
французька 
територіаль
на громада , 
місцеві 
бюджети

0 0 0 0 0 0

проведення
навчальних 
вебінарів, 
створення 
агрокластеру

од. 5 - -

Відбулись онлайн-
наради за участю 
представників 
французької сторони

-

1.3.2 Впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій1.22. Агроекселератор Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва

1.23. Підтримка розвитку 
органічного виробництва та 
проведення екологічного 
моніторингу досліджень та 
наукових розробок в сфері 
органічного землеробства та 
екологічної безпеки

Програма розвитку 
особистих селянських, 
фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі 
та дорадництва на 2021-2025 
роки (Захід: стимулювання 
діяльності виробників 
органічної 
сільськогосподарської 
продукції)

Вінницька область 2021-2025 2021-2023 Обласний 
бюджет 0 0 500 0 500 0

кількість 
підприємців, 
яким 
відшкодовано 
витрати в 
зв'язку із 
проведенням і 
підтвердженням 
виробництва 
органічної 
продукції та 
видачею 
сертифіката

од. - - - -
Відсутність 
фінансування заходу 
програми

1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва, орієнтованого на мале агровиробництво

1.24. Формування мережі 
сільськогосподарського та 
сільського дорадництва, 
створення науково- 
консультаційних 
сільськогосподарських центрів

проєкт «Українська мережа 
демонстраційних ферм 
«Демо-ферми» за підтримки 
Програми USAID з аграрного 
та сільського розвитку 
спільно Національною 
асоціацією 
сільськогосподарських 
дорадчих служб України

Україна, Вінницька 
область 2021-2022 2021-2022

підтримка 
Програми 
USAID з 
аграрного та 
сільського 
розвитку 

0 0 0 0 0 0 кількість 
учасників од. 4 4 0

4 підприємства 
області подали заявки 
на прийняття участі в 
проекті по створенню 
мережі 
демонстраційних 
ферм з метою обміну 
знаннями, 
технологіями та 
людським капіталом 
для впровадження 
інновацій.

1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності
1.25. Підтримка виявлених та 
розвиток нових напрямків смарт-
спеціалізації регіону

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури Індустріальні парки 
Вінницької міської ТГ Вінницька область 2016-2047 2016-2047

бюджет 
Вінницької 
міської ТГ

10750 0 0 0 10750 10750
Кількість нових 
учасників 
індустріальних 
парків 

од 5 1 -4 20%. 

Кількість 
створених 
внаслідок 
інвестування 
нових робочих 
місць

Од 2100 0 -2100 0%

2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області

2.1. Створення та розвиток 
геоінформаційної системи 
управління та містобудівного 
кадастру Вінницької області

Комплексна програма 
створення та розвитку 
геоінформаційної системи 
управління та містобудівного 
кадастру Вінницької області 
на 2021-2025 рр

Вінницька область 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0 В процесі 
розробленнгя

1.26. Вінницький інноваційно-
технологічний парк: створення 
Центру розвитку підприємництва, 
Центру трансферу технологій, 
створення майданчику для 
співпраці закладів загальної 
середньої, професійної та вищої 
освіти з представниками бізнесу

Програма 2. Регіон належного та ефективного врядування
2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації

1.4. Інноваційний розвиток регіону



2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії
2.2. Розширення мережі центрів 
надання адміністративних послуг 
в області

Розширення мережі центрів 
надання адміністративних 
послуг в області

Вибіркові ОТГ 
Вінницької області 2021-2023 2021 місцеві, 

інші кошти 0 0 0 0 0 0
кількість 

створених 
ЦНАП

одиниць 29 0 0

Проводилась робота 
щодо трансформації 
ЦНАП у 
територіальних 
громадах, центрами, 
яких є колишні 
районні центри. 

2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії

2.3. Упровадження та 
використання технологій е-
урядування в органах виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області

2.4. Створення «Офісу 
євроінтеграції» на базі Агенції 
регіонального розвитку 
Вінницької області

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики

2.5. Створення на базі АРР 
аналітично-консультативного 
центру з розробки, впровадження 
та моніторингу стратегій, програм 
та проектів

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства
2.6. Підвищення організаційної 
спроможності інституцій 
громадянського суспільства

Підвищення організаційної 
спроможності інституцій 
громадянського суспільства

Вінницька область 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0

кількість 
реалізованих 
проєктів 
(заходів)

шт 0 0 0 - У зв'язку з введенням 
карантинних обмежень 

2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства

2.7. Підвищення професійної 
спроможності громадських 
організацій Вінницької області як 
запорука участі громадян у 
процесах прийняття рішень на 
місцевому рівні

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

2.3.4. Проведення навчальних заходів х питань патріотичного виховання, громадянської освіти та відповідального громадянства серед молоді2.8.Теренова гра «І-ий зимовий 
похід. 100 років історії"

Теренова гра "І-ий зимовий 
похід.100 років історії" Вінницька область 2021 2023 0 0 0 0 0 0

кількість 
проведенних 
заходів

од 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

кількість 
охоплених 
учасників

чол 0 0 0

2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним контентом віртуального простору

2.9. Створення каналів 
комунікацій з мешканцями 
громад через ФМ-діапазон 
(комунальне радіо)

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі
3.1. Покращення житлових умов 
для дитячих будинків сімейного 
типу

Покращення житлових умов 
для дитячих будинків 
сімейного типу

Вінницька область 2021-2023 2021 державний
обласний 0 0 0 0 0 0

Кількість 
створенних 
дитячих 
будинки 
сімейного типу 

од 6 0 -6

Заплановано нове 
будівництво житла 
для 2 дитячих 
будинків сімейного 
типу на територіях 
Студенянської 
сільської ТГ, 
Сутиськівської 
селищної ТГ

Очікується прийняття 
постанову КМУ щодо 
виділення субвенції з 
державного бюджету

3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі
3.2. Будівництво приміщень для 
розміщення малих групових 
будинків

Будівництво приміщень для 
розміщення малих групових 
будинків

Вінницька область 2021-2023 2021 державний
обласний 0 0 0 0 0 0

Кількість 
створенних 
малих групових 
будинків 

од 3 0 -3

Заплановане нове 
будівництво 
приміщень для 
розміщення 2 малих 
групових будинки на 
території 
Стрижавського 
дитячого будинку-
інтернат 

Очікується прийняття 
постанову КМУ щодо 
виділення субвенції з 
державного бюджету

3.2.2. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів

3.3. Удосконалення системи 
екстреної медичної допомоги, 
покращення матеріально-
технічної бази

Продовження створення 
симуляційного центру 
Територіального медичного 
об’єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф».

Вінницька область 2021 обласний 
бюджет 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.3. Розвиток професійно-технічної освіти

2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці

Програма 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку
3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг

3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я

2.2. Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики



3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним обладнанням і впровадження інноваційних технологій та елементів дуальної форми навчання

3.4. Створення навчально-
практичних центрів  на базі 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти

Регіональна програма 
підготовки кваліфікованих 
робітників на 2021-2027 
роки.     Міжнародний 
проєкт" EU4 Skills-Кращі 
навички для сучасної 
України"

Вінницька область 2021-2027 
роки

Власні 
кошти ВПУ 
№41 
м.Тульчин

0 0 0 0 0 0

1..Оновлення 
навчально-
матеріальної 
бази 
професійної 
освіти 

відсотки -
%, 5 0,5 -4,5

2.Працевлаштув
ання 
випускників

відсотки -
%, 89 86 -3

3..Збільшення 
частки молоді, 
які бажають 
здобути 
професійно-
технічну  освіту

відсотки -
% 
випускникі
в шкіл 

40 23 -17

4.Підвищення 
якості 
підготовки 
кваліфікованих 
робітників

Відсотки 
позитивни
х відгуків 
роботодавц
ів

87 80 -7

3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням гендерного аспекту
3.5. Будівництво і реконструкція 
інфраструктури спорту вищих 
досягнень

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту

3.6. Будівництво (модернізація) 
спортивних споруд 
(облаштування необхідним 
обладнанням) з урахуванням 
гендерного аспекту

Будівництво (модернізація) 
спортивних споруд 
(облаштування необхідним 
обладнанням) з урахуванням 
гендерного аспекту

Вінницька область 2018-2020 2018-2021 державний, 
місцевий

3818,7 0 0 0 3818,7 3818,7 введення в 
експлуатацію

об'єкт 4 0 -4 Проведено внутрішні 
роботи

Відсутність 
фінансування.

Коригується ПКД. 

3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери області

3.7. Нежитлові приміщення 
універсальної концертної зали 
існуючої будівлі по вул. 
Театральна, 15 в м. Вінниця - 
реконструкція

Нежитлові приміщення 
універсальної концертної 
зали існуючої будівлі по вул. 
Театральна, 15 в м. Вінниця - 
реконструкція

Вінницька область 2019-2021 2019-2022
ДФРР, 

обласний 
бюджет

4658 0 0 0 4658 4658 введення в 
експлуатацію об'єкт 0 0 0 Проведено внутрішні 

роботи

Потребує коригування 
ПКД для подальшого 

виконання робіт

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток матеріальної історико-культурної спадщини 

3.8. Ревіталізація палацового 
комплексу - пам’ятки 
містобудування та архітектури 
державного значення «Палац 
Потоцьких», 1757 р. (охор.№59), 
Вінницька область, м.Тульчин

Реставрація головного 
корпусу пам’ятки 
містобудування та 
архітектури державного 
значення «Палац», 1757 р. 
(охоронний № 59), 
Вінницька область, м. 
Тульчин, вул. Незалежності, 
19

 Україна 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію об'єкт 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток  матеріальної історико-культурної спадщини

3.9. Вінницький обласний 
краєзнавчий музей – сучасний 
центр популяризації історико-
культурної спадщини 
(ревіталізація, оновлення та 
реставрація будівлі;   
діджиталізація музейної колекції 
та створення нового концепту 
експозиції)

Вінницький обласний 
краєзнавчий музей – 
сучасний центр 
популяризації історико-
культурної спадщини 
(ревіталізація, оновлення та 
реставрація будівлі;   
діджиталізація музейної 
колекції та створення нового 
концепту експозиції)

Україна; зарубіжжя 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток  матеріальної історико-культурної спадщини

3.10. Реставрація та ремонт 
пам’ятки архітектури місцевого 
значення (охор. №1-Вн) 
Вінницький музично-
драматичний театр ім. М. 
Садовського 

Ремонт (реставраційний) 
частини фасаду памятки 
архітектури місцевого 
значення (охор. №1-Вн) 
"Музично-драмтичний театр 
ім.Садовського" по 
вул.Театральній, 13 в 
м.Вінниці

 Україна 2019-2021 2021-2022 0 0 0 0 0 0 введення в 
експлуатацію об'єкт 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення  та гостей регіону

3.11. Створення 
поліфункціонального закладу 
(відкритий простір/хаб) майстерня 
«Бубнівська кераміка»

Створення 
поліфункціонального закладу 
(відкритий простір/хаб) 
майстерня «Бубнівська 
кераміка»

 Україна 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 
фінансування

3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення  та гостей регіону
3.12. Іллінецький кратер - 
мандруємо до метеориту 
Палеозойської ери

Іллінецький кратер - 
мандруємо до метеориту 
Палеозойської ери

Вінницька область, 
Україна 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів3.13. Мережа центрів креативного 
освітнього простору Вінницька області 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих досягнень

3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини



3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури

3.14. Створення туристично-
інформаційного центру на базі 
відокремленого підрозділу 
«Подільський зоопарк» ВОКСЛП 
«Віноблагроліс»

Вінницька область, 
Україна 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури
3.15. Створення туристичних 
дестинацій з метою розширення 
туристичних потоків у регіоні 

Вінницька область, 
Україна 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та створення конкурентних туристичних продуктів
3.16. Маркетингова діяльність та 
промоція конкурентних 
туристичних продуктів 

Вінницька область, 
Україна 2021-2023 0 0 0 0 0 0 Відсутність 

фінансування

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища
4.1. Надання консультативно-
інформаційної  підтримки 
суб`єктам підприємництва

Надання консультативно-
інформаційної  підтримки 
суб`єктам підприємництва

Вінницька область, 
Україна 2021 2021 обласний 

бюджет 0 0 0 0 0 0
кількість 
проведених 
семінарів

одиниць 6 0 -6 0
Проведення семінарів 
заплановано на ІІ-ІV 
квартал 2021 року

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища
4.2. Сприяння розвитку 
інфраструктури підтримки  
підприємництва

Створення на базі ЦНАП 
інформаційних центрів 
підприємництва

Вінницька область 2021-2023 2021 місцеві 
бюджети 0 0 0 0 0 0

кількість 
створених 
інформаційних 
центрів 
підприємництва

одиниць 6 0 -6 0

відсутність місцевих 
програм розвитку та 
підтримки  
підприємництва

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища
4.3. Надання фінансової 
підтримки суб`єктам 
підприємництва 

Проведення конкурсу бізнес-
планів для підприємців-
початківців

Вінницька область 2021 2021 обласний 
бюджет 0 0 0 0 0 0

кількість 
переможців 
конкурсу бізнес-
планів, які 
отримали грант

одиниць 50 0 -50 0
Початок реалізації 
конкурсу ІІ квартал 2021 
року

4.1.2 Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах галузях економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства, альтернативної енергетики тощо)4.4. Розвиток сільського туризму Розвиток сільського туризму Вінницька область 2021-2023 2021-2023 0 0 0 0 0 0
Кількість 
проведених 
заходів

шт. 4 1 -3 Проведено онлайн 
навчання

Відсутність 
фінансування

Кількість 
створених 
Індустріальних 
парків

од 3 0 -3

Кількість нових 
учасників 
індустріальних 
парків 

од 5 1 -4

Кількість 
створених 
внаслідок 
інвестування 
нових робочих 
місць

Од 2100 0 -2100

4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ

4.6. Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
адмінбудівель спільності 
комунальної власності 
територіальних громад області

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
адмінбудівель спільності 
комунальної власності 
територіальних громад 
област

Вінницька область 2021-2023 2021-2023

державний 
бюджет, 
ДФРР, 

місцевий 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Зменшення 
споживання 
теплової енергії 
в опалювальний 
період

%/рік
Гкал/рік

35 
252 0 -35

-252

4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ
4.7. Впровадження системи 
енергетичного менеджменту у 
громадах Вінницької області

Впровадження системи 
енергетичного менеджменту 
у громадах Вінницької 
області

Вінницька область 2021 2021

державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет, 
грантові 
кошти

0 0 0 0 0 0

Запровадження 
системи 
щоденного (у 
робочі дні) 
моніторингу 
споживання 
енергетичних 
ресурсів у 
підзвітних 
муніципальних 
будівлях

кількість 
громад 
області

5 3 -2

Впроваджено у 3 
громадах області: м. 
Вінниця, 
Томашпільська та 
Хмільницька 
територіальні 
громади

4.2.1 Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної питної) води4.8. Будівництво (реконструкція) 
об’єктів питного водопостачання

Будівництво (реконструкція) 
об’єктів питного 
водопостачання

Вінницька область 2021-2025 2021 місцеві 
бюджети 10000 693,8 693,8 693,8 693,8 693,8 Протяжність 

мережі км. 15 3,5 -11,5
заходи виконуються

Кількість 
свердловини од 2 0 -2

4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними підприємствами4.9. Покращення технічної бази 
комунальних підприємств Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх пасажирських перевезень

4.10. Наукове обстеження 
маршрутної мережі маршрутів 
загального користування 
Вінницької області

Наукове обстеження 
маршрутної мережі 
маршрутів загального 
користування Вінницької 
області

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

10750 107504.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторівдержавний
місцевий 10750 0 0 0

4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг

Програма 4. Регіон спроможних громад
4.1. Підвищення економічної спроможності громад

На даний час в 
облвсні створено 
Індустріальний партк 
в Вінницькій ТГ

4.5. Створення стартових 
майданчиків для реалізації 
інвестиційних проектів

Створення Індустріального 
парку Вінницька область 2016-2047 2021-2023

4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах



4.3.2 Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні
4.11. Створення системи надання 
соціальних послуг на базовому 
рівні

Створення системи надання 
соціальних послуг на 
базовому рівні

Вінницька область 2021 2023 0 0 0 0 0 0 0

Створення 
безпечних місць 
з тимчасовим 
проживанням та 
надання захисту 
жінкам, 
постраждалим 
від гендерно-
зумовленого 
насильства

од 0 0 0

кількість місць чол 0 0 0

4.3.4 Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння

4.12. Створення обласного центру 
допомоги у запобіганні 
виникненню інцидентів та 
злочинів на ґрунті упередженості

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами4.13. Поліпшення умов надання 
якісної та доступної освіти 

Поліпшення умов надання 
якісної та доступної освіти Вінницька область

2021-2023 2021
ДФРР, 
місцевий 

59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 будівництво 
реконструкція 
закладів освіти

од 4 0 -4

В Шаргородській ТГ 
виконуються роботи 
щодо будівництва 
шкільного харчоблоку

4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті громади

4.14. Молодіжні центри як ядро 
сталого соціально-економічного 
розвитку громад Вінницької 
області

Молодіжні центри як ядро 
сталого соціально-
економічного розвитку 
громад Вінницької області

Вінницька область 2021 2023 0 0 0 0 0 0 0

кількість 
створених 
молодіжних 
центрів

од 0 0 0

Територіальні 
громади області 
розглядають 
можливість створення 
молодіжних центрів

5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації
5.1. Створення та модернізація 
системи оповіщення на території 
Вінницької області

Створення регіонального 
"Ситуаційного центру" Вінницька область 2021-2023 2021-2023 місцевий 0 0 0 0 0 0

Проведено 
презентовано 
можливості системи 
відеоаналітики 
«Vezha»
Підписані 
меморандуми про 
співпрацю

5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки»

5.2. Створення місцевих пожежно-
рятувальних підрозділів, 
розбудова інфраструктури із 
забезпечення їх функціонування, 
в т. ч. «Центрів Безпеки»

Вибіркові об’єднанні  
територіальні 
громади Вінницької 
області

2021-2023 0 0 0 0 0 0

5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області
5.3. Створення безпечних умов 
руху на автомобільних дорогах 
області

Вінницька область 2021-2023 обласний
місцевий 0 0 0 0 0 0 Робота проводиться

5.2.1 Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон

5.4. Будівництво, облаштування 
та утримання місцевих пунктів 
пропуску через українсько-
молдовський державний кордон

Обласна програма 
будівництва, облаштування 
та утримання місцевих 
пунктів пропуску через 
українсько-молдовський 
державний кордон на 2017-
2021 роки (зі змінами)

Територія 
Ямпільського і 
Піщанського районів  
Вінницької області та, 
відповідно, 
Сороцького і 
Кам'янського районів 
Республіки Молдова

2021 2021 обласний
місцевий 0 0 0 0 0 0

Кількість 
побудованих та 
облаштованих 

пунктів 
пропуску  

Об'єктів  2 0 -2 - Відсутність 
фінансування

5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів

5.5. Забезпечення знешкодження 
непридатних до використання 
безхазяйних пестицидів, що 
зберігаються на території 
Джуринського отрутомогильника, 
шляхом запровадження 
екологічнобезпечних технологій 
їх знешкодження

Обстеження місця 
зберігання, проведення 
досліджень та розроблення 
заходів щодо видалення 
отрутохімікатів з 
Джуринського 
отрутомогильника 

Вінницька область 2021-2023 державний 
місцевий 0 0 0 0 0 0 вивезення на 

утилізацію тонн 2100 0 -2100 відсутність 
фінансування

5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя

4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища  для дітей та молоді

Програма 5. Регіон безпечного середовища
5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки

5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях

Територіальні 
громади області 
розглядають 
можливість створення 
безпечних місць з 
тимчасовим 
проживанням та 
надання захисту 
жінкам, 
постраждалим від 
гендерно-зумовленого 
насильства



5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами

5.6. Придбання утилізатора 
термічного УТ750Д для спалення 
медичних та побутових відходів, 
що не підлягають переробці, на 
території сміттєсортувального 
комплексу КП «Добробут» 
Іллінецької міської ради

Іллінецька, 
Оратівська, 
Дашівська, 
Липовецька, 
Немирівська ТГ

2021-2022
місцевий 
інші 
джерела

0 0 0 0 0 0 утилізація 
відходів % 20 0 -20 відсутність 

фінансування

5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами5.7. Розвиток регіональної 
системи управління ТПВ

Підвищення рівня 
благоустрою та житлово-
комунальних послуг

Вінницька область
2021-2023 2021

місцевий 
інші 
джерела 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1

Придбання 
контейнерів для 
сміття

шт 12 12 0

Кількість 
наданих послуг 
з благоустрою 
території 
громад

од 68 16 -52

5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сировини
5.8. Підтримка вторинного 
використання та переробки 
вторинної сировини

Вінницька область 2021-2023 0 0 0 0 0 0

розроблення 
ТЕО для обєктів 
переробки 
відходів

шт 5 0 -5

5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження з відходами
5.9. Формування культури 
відповідального споживання та 
поводження з ТПВ

«Інформаційно-
комунікаційна підтримка 
місцевого плану управління 
відходами для Південного 
кластеру у Вінницькій 
області» за підтримки 
Проєкту "Підтримка 
децентралізації в Україні 
"/DESPRO.  

Вінницька область 2021-2023 2021

Швейцарськ
ий центр 
ресурсів та 
консультаці
й з питань 
розвитку 
("Skat 
Consulting 
Ltd.) / 
проект 
"Підтримка 
децентраліз
ації в 
Україні" 
(надалі 
іменується 
DESPRO)

60000 0 81500 7650 81500 7650

Розроблення 
комплексу 
інформаційних
матеріалів для: 
соціальних 
мереж, радіо

шт 3 -3

На даний час 
проводяться заходи з 
розроблення 
інформаційних 
метеріалів.

Вінницька область
2021-2023 2021-2023

державний
місцевий 0 0 0 0 0 0

Розроблено 
схем екомережі од 25 0 -25 0 відсутність 

фінансування

Визначено 
об'єктів до 

заповідання
од 75 1 -74 0,50%

відсутність 
фінансування, 

пасивність громад

5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок5.11. Розчистка р.Південний Буг 
по місту-курорту Хмільник

Розчистка р.Південний Буг 
по місту-курорту Хмільник Вінницька область 2021-2023 2021 0 0 0 0 0 0 Протяжність км 7,5 0 -7,5 -

5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення
5.12. Будівництво і реконструкція 
очисних споруд та систем 
водовідведення

Будівництво і реконструкція 
очисних споруд та систем 
водовідведення

Вінницька область 2021-2023 2021

обласний 
екологічний 
фонд
місцевий 
бюджет

0 0 0 0 0 0 Протяжність 
трубопроводу м.п. 1300 0 -1300

Здійснюється 
оформлення 
документів щодо 
Реконструкція 
дюкерного переході 
напірного 
каналізаційного 
колектору через 
річнку Південний Буг 
від КНС-1-А до ОКС

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО

5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття

5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів

Заходи виконуються в 
Шаргородській ТГ 

Розробка локальних схем 
екологічної мережі з 
виявленням перспективних 
для заповідання територій

5.10. Розробка локальних схем 
екологічної мережі з виявленням 
перспективних для заповідання 
територій

5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі




















































