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1. Конкурентоздатний 

регіон на основі 

інноваційного та 

сталого розвитку 

1.1. Модернізація 

транспортно-логістичної 

інфраструктури з 

урахуванням внутрішніх, 

міжрегіональних та 

міжнародних зв’язків. 

1.1.1. Створення належної та якісної 

дорожньої інфраструктури. 

1.1.2. Реконструкція міжнародного 

аеропорту «Вінниця». 

1.1.3.Розвиток транспортно-логістичних 

технологій та об’єктів мультимодальних 

перевезень 

1.2. Розвиток індустрії 

лікування та оздоровлення 

(медичний туризм). 

1.2.1.Розвиток інфраструктури, 

матеріально-технічного оснащення 

медичних та оздоровчих закладів. 

1.2.2. Створення умов для  запровадження 

кращого вітчизняного та міжнародного 

досвіду,  підвищення кваліфікації фахівців 

медичних та оздоровчих закладів. 

1.2.3.Розвиток інфраструктури та супутніх 

послуг для підвищення 

конкурентоздатності медичного туризму. 

1.2.4.Формування позитивного іміджу 

регіону як центру надання якісних 

оздоровчих та лікувальних послуг. 

1.3. Розвиток 

агропромислового 

виробництва. 

1.3.1. Посилення спроможності місцевих 

підприємств АПК та їх об’єднань для 

підвищення власної ефективності та 

продуктивності, а також розвитку 

експортного потенціалу 

1.3.2.Впровадження агротехнологій з 

використанням ІТ-інновацій. 

1.3.3. Підтримка розвитку органічного 

сектору сільськогосподарського 

виробництва. 

1.3.4. Сприяння розвитку 

сільськогосподарського дорадництва, 

орієнтованого на мале аграрне 

підприємництво 

1.4. Інноваційний розвиток 

регіону. 

1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та 

науково-технічної діяльності. 

1.4.2.Розвиток інноваційної 

інфраструктури. 

2. Регіон належного та 

ефективного 

урядування 

2.1 Розвиток електронного 

урядування та 

цифровізаці. 

2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи 

управління та містобудівного кадастру 

Вінницької області. 

2.1.2. Підвищення спроможності органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування до запровадження і 

використання інструментів електронного 

урядування та е-демократії. 

2.1.3. Розвиток ІТ-інфраструктури регіону, 

мереж та е-сервісів, підтримка 
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функціонування ІТ-структури Вінницької 

області. 

2.2. Розбудова 

інформаційно-аналітичної 

підтримки регіональної 

політики. 

2.2.1. Підвищення спроможності Агенції 

регіонального розвитку Вінницької 

області. 

2.2.2. Посилення системи підвищення 

кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

2.2.3. Удосконалення системи збору та 

аналізу даних для забезпечення 

ефективної регіональної політики. 

2.3. Посилення 

міжсекторного 

партнерства та співпраці 

2.3.1 Підвищення організаційної 

спроможності інституцій громадянського 

суспільства. 

2.3.2. Підтримка інститутів громадського 

суспільства, які працюють у сфері 

соціально-економічної адаптації 

вразливих верств населення, які 

інтегруються або ре інтегруються в 

місцеві громади. 

2.3.3. Підвищення рівня знань та 

компетенцій представників органів влади 

та неурядового сектору щодо механізмів 

міжсекторного партнерства. 

2.3.4. Проведення навчальних заходів з 

питань патріотичного виховання, 

громадянської освіти та відповідального 

громадянства серед молоді. 

2.3.5. Підтримка незалежних медіа-

ресурсів та заповнення аналітичним 

контентом віртуального просторі. 

3. Регіон сталого 

гуманітарного розвитку 

3.1. Створення системи 

забезпечення найкращих 

інтересів отримувачів 

соціальних послуг. 

3.1.1. Утворення оптимальної мережі 

суб’єктів, що надають соціальні послуги. 

3.1.2. Розвиток механізмів фінансування 

надавачів соціальних послуг. 

3.1.3. Розвиток кадрового потенціалу 

соціальної сфери. 

3.1.4. Забезпечення права дитини на 

виховання в сімейному середовищі. 

 3.2. Формування пацієнт-

орієнтованої системи 

охорони здоров’я. 

3.2.1. Забезпечення повним пакетом 

медичних послуг населення області з 

урахуванням гендерного аспекту. 

3.2.2. Удосконалення системи екстреної 

медичної допомоги. 

3.2.3. Впровадження системи 

телеметричних послуг для пацієнтів та 

лікарів області. 

3.2.4. Підтримка розвитку опорних 

лікарень в межах єдиного Госпітального 

округу. 
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3.2.5 Підвищення рівня знань та 

компетенцій управлінського персоналу 

комунальних медичних закладів з 

актуальних питань менеджменту. 

3.3. Розвиток професійно-

технічної освіти 

3.3.1. Сприяння залученню інвестицій у 

розвиток професійної (професійно-

технічної освіти), в тому числі приватних 

підприємців та міжнародних донорів;  

3.3.2. Запровадження нових стандартів 

професійної освіти та навчання, 

навчальних планів і програм на основі 

компетентностей кращих міжнародних 

практик; 

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. Розвиток регіональної 

інфраструктури фізичної 

культури і спорту вищих 

досягнень 

3.4.1. Будівництво і реконструкція 

інфраструктури спорту вищих досягнень з 

урахуванням гендерного аспекту 

3.4.2. Будівництво (модернізація) 

спортивних споруд (облаштування 

необхідним обладнанням) з урахуванням 

гендерного аспекту 

 3.5. Розвиток туризму. 

Збереження та поширення 

культурної спадщини 

Вінниччини.  

3.5.1.Підвищення конкурентоздатності 

культурно-мистецької сфери області 

3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток 

матеріальної історико-культурної 

спадщини; 

3.5.3. Відновлення та збереження 

елементів нематеріальної культурної 

спадщини, популяризація серед населення 

та гостей регіону (у т.ч. через розвиток 

туризму); 

3.5.4. Розвиток креативних індустрій та 

культурних стартапів; 

3.5.5. Створення електронних ресурсів та 

баз даних культурного і історичного 

надбання області (е-культура) 

3.5.6. Збереження історичної пам’яті як 

складової культурної політики та 

національно-патріотичного виховання 

  3.5.7. Розвиток туристичної 

інфраструктури.  

  3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері 

туризму та створення конкурентних  

туристичних продуктів 
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4. Регіон спроможних 

громад та успішних 

людей 

4.1 Підвищення 

економічної спроможності 

громад 

4.1.1. Формування сприятливого бізнес-

середовища 

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); 

4.1.3 Розвиток промислових зон, 

індустріальних та технологічних парків, 

підтримка у розвитку технічної 

інфраструктури, залученні інвестицій та 

супроводженні інвесторів; 

4.1.4. Запровадження енерго- та 

ресурсоощадних технологій на об’єктах 

спільної комунальної власності 

комунальної сфери та ОСББ. 

 4.1.5. Стимулювання населення та ОСББ 

до впровадження енергоефективнив 

проєктів в житловому фонді. 

4.2. Забезпечення 

населення належним 

доступом до базових 

публічних послуг 

4.2.1. Забезпечення населення доступом 

до якісної (безпечної) питної води 

4.2.2. Підвищення спроможності та 

управління комунальними 

підприємствами. 

4.2.3. Розвиток системи ефективних 

внутрішніх пасажирських перевезень 

4.2.4. Впровадження нових підходів до 

надання публічних послуг у 

малозаселених населених пунктах 

4.3. Забезпечення єдності і 

згуртованості в громадах 

4.3.1. Забезпечення інклюзивності та 

доступності закладів освіти, медичних та 

соціальних установ громади; 

4.3.2. Створення системи надання 

соціальних послуг на базовому рівні 

4.3.3. Створення умов для культурного 

розвитку  та громадської активності 

населення  

4.3.4. Зміцнення соціальних відносин у 

громадах через діалог та порозуміння 

4.3.5. Створення умов для збереження та 

розвитку багатонаціональної культурної 

спадщини 

4.4. Створення 

сприятливого середовища 

для дітей та молоді 

4.4.1. Забезпечення дітей та молоді 

дошкільного та шкільного віку якісними 

та інклюзивними освітніми послугами 

4.4.2. Створення умов для самореалізації 

та участі дітей та молоді у житті громади 

4.4.3. Розвиток місцевої інфраструктури з 

урахуванням думки та дотриманням прав 

дітей та молоді 
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5. Регіон безпечного 

середовища 

5.1. Вдосконалення 

системи цивільного 

захисту та громадської 

безпеки 

5.1.1. Поліпшення системи реагування на 

надзвичайні та екстрені ситуації 

5.1.2. Створення місцевих пожежно-

рятувальних підрозділів, розбудова 

інфраструктури із забезпечення їх 

функціонування, у т.ч. «Центрів Безпеки» 

5.1.3.Забезпечення протипожежної 

безпеки на об’єктах спільної комунальної 

власності комунальної сфери 

5.1.4.Забезпечення укриття населення 

області в захисних спорудах всіх типів 

5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього 

руху на автомобільних дорогах області 

5.2. Посилення захисту на 

прикордонних територіях 

5.2.1.Будівництво, облаштування та 

утримання місцевих пунктів пропуску 

через українсько-молдавський державний 

кордон 

5.2.2 Створення умов для належного та 

своєчасного реагування на ситуацію на 

державному кордоні 

5.3. Забезпечення 

санітарного та 

екологічного 

благополуччя 

5.3.1. Знешкодження непридатних та 

заборонених пестицидів та агрохімікатів 

5.3.2. Розвиток інфраструктури 

регіональних кластерів з управління 

відходами 

5.3.3. Підтримка повторного використання 

та переробки вторинної сировини 

5.3.4. Формування культури 

відповідального споживання та 

поводження з відходами 

5.4. Збереження 

ландшафтного та 

біотичного різноманіття 

5.4.1. Розширення площі природо-

заповідного фонду 

5.4.2. Збереження природного 

біорізномаїття 

5.4.3 Популяризація природного та 

біологічного різноманіття регіону (у т.ч. 

через розвиток зеленого туризму) 

5.4.4. Розробка локальних схем 

екологічної мережі 

 5.5. Збереження та 

раціональне використання 

водних ресурсів 

5.5.1. Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок 

5.5.2. Забезпечення належного утримання 

підземних джерел питного 

водопостачання  

5.5.3. Будівництво і реконструкція 

очисних споруд та систем водовідведення 

 


