
Аналітична записка 
про основні результати роботи облдержадміністрації на 2016-2017 роки з 
виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2020 року, досягнуті у 2016 році

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 
року №385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року", від 07 жовтня 2015 року № 821 "Деякі питання реалізації 
у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року", від 11 листопада 2015 року № 931 "Про затвердження Порядку 
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану 
заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів", в області 
затверджено' розпорядженням голови облдержадміністрації План роботи на 
2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2020 року (далі -  План роботи) від 30.05.2016 
року № 396.

Метою Плану роботи є виконання Державної стратегії регіонального 
розвитку на період 2016-2017 роки, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації завдань Державної стратегії.

Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у 
подальшому розвитку регіонів

1. Розвиток інфраструктури міст

Захід І.І.та І.З.На 2016 рік Укравтодором доведений план фінансування 
дорожнього господарства по поточному ремонту та експлуатаційному 
утриманню автомобільних доріг загального користування в сумі 209372 тис. 
грн.:

Державний бюджет -  208 372 тис. грн.
Місцевий бюджет- 1 млн.грн.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року 
№176-р Службі автомобільних доріг доведено обсяг фінансування на поточний 
середній ремонт а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський (через м. Вінниця) 
(окремими ділянками) в сумі 85 млн.грн.

На 2016р. доведений Укравтодором план по експлуатаційному 
утриманню доріг в сумі 123 372 тис. грн., в т.ч.:

- на дороги державного значення -  92 529 тис. грн.
- на дороги місцевого значення -  30843 тис. грн.

За 2016 рік фактично виконано -  378 431 тис.грн.:
> капітальний ремонт (проектно-вишукувальні роботи майбутніх років)

1 282 тис. грн.



поточний середній ремонт (всього) -  137 016 тис.грн., в тому числі:
- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 87+204 - км 

92+614 (с.Корделівка)- 24 542 тис.грн. (виконано влаштування 
асфальтобетонного покриття) -  5,5 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 53+429 - км 
58+000 (с. Жежелів) -28 578 тис.грн. (виконано влаштування 
асфальтобетонного покриття) -4 ,6  км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 82+300 - км 
87+204 (с. Корделівка) -  10 938 тис.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 114+005 - км 
116+334 (смт. Стрижавка) -  26 839 тис.грн. (виконано влаштування 
асфальтобетонного покриття) -  2,3 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 116+334 - км 
118+800 (смт. Стрижавка) -  ЗО 593 тис.грн. (виконано влаштування 
асфальтобетонного покриття) —2,5 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський на ділянці км 104+230 - км 
104+642 та на ділянці обходу м.Калинівка км 6+741 -  км 9+341 (влаштування 
зовнішнього освітлення) - 2 297 тис.грн.

-а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) 
(вибірково), с. Краснопілка (проектно-вишукувальніроботи) -  190 тис.грн.

- а/д М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) на 
ділянці км 378+000 - км 386+000, окружна м. Вінниці (проектно-вишукувальні 
роботи) -  198 тис.грн.

- а/д Т-02-04 Південний обхід м. Вінниця на ділянці км 16+000 - км 
19+300 (проектно-вишукувальніроботи) — 122 тис.грн.

- а/д Т-02-05 /М-12/ - Куна - Кунка - /Р-33/ — 6 515 тис.грн.
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по М-21 -  2 359 тис.грн.
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років по М-12 -  2 845 тис.грн.
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років (місцевий бюджет) -  

1 млн.грн.

експлуатаційне утримання (всього) -  240 133 тис.грн.
за рахунок коштів державного бюджету -  235 880 тис.грн., в тому числі:

- на дорогах державного значення -  174 482 тис.грн.
- на дорогах місцевого значення -  61 398 тис.грн.

за рахунок коштів місцевого бюджету -  4 253 тис.грн.

В тому числі по експлуатаційному утриманню за звітний період виконані 
роботи;

- ямковий ремонт дорожнього покриття -  136953,7 тис.грн.,
- зимове утримання автомобільних доріг -  47891,6 тис.грн.,
- прибирання -  3627,9 тис.грн.,
- озеленення -  2568,5 тис.грн.,
- заходи з організації та безпеки дорожнього руху -  15092,1 тис.грн.,
- інші роботи -  33999,6 тис.грн.



У співфінансуванні з міськими, районними, селищними та сільськими 
радами виконано робіт (ямковий ремонт) на загальну суму 11362,6 тис.грн.

За відповідний період профінансовано:
всього -  378 231 тис.грн.
- з державного бюджету -  368 478 тис.грн.
- з місцевого бюджету -  9 753 тис.грн.

Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст 
на інші території, розвиток сільської місцевості

2. Розвиток сільської місцевості

Захід 2.1 3 метою розвитку сільської місцевості в області та на виконання 
Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 
2012-2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1245 в області розроблена «Програма розвитку рибного 
господарства у Вінницькій області на 2013-2017 роки», затверджена рішенням 
13 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 18 грудня 2012 року № 417. 
Програма спрямована на створення сприятливих умов для функціонування 
рибогосподарського комплексу, стабілізації та нарощування обсягів 
виробництва рибної продукції, відтворення та охорони водних ресурсів.

З цією метою здійснювався контроль по зарибленню ставків та 
водосховищ, наданих в користування на умовах оренди. За 2016 рік проведено' 
зариблення однорічками, дворічками товстолоба, коропа, білого амура, карася, 
судака в кількості 1320 тис. екз.

Проводились спільні заходи по охороні водних біоресурсів у внутрішніх 
водоймах. Інспекторським складом Управління охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій 
області за 2016 рік організовано та проведено 423 рибоохоронних рейдів за 
участю працівників поліції, представників екологічної інспекції, інспекторів 
прикордонної служби та громадських інспекторів, представників засобів 
масової інформації і товариства мисливців та рибалок. Викрито 372 порушення 
правил рибальства, в тому числі 160 грубих порушень, пов’язаних з 
використанням заборонених сітних знарядь лову електроструму, колючих 
знарядь. Районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами 
міських рад міст обласного значення надавалась всебічна допомога органам 
рибоохорони та екологічної інспекції з проведення зазначених заходів, 
прийняті відповідні рішення з активізації роботи районних правоохоронних та 
природоохоронних структур по виявленню і припиненню фактів браконьєрства 
і незаконного продажу риби в районах області. Протягом минулого року кошти 
на фінансування вищезазначеної Програми не виділялись.

Захід 2.3 Виготовлення та розміщення екологічної реклами (обласний 
фонд охорони навколишнього природного середовища, 20,0 тис.грн., освоєння

З



коштів 100%) -  40 рекламних плакатів розміщено на автобусах міжміського, 
приміського сполучення на території області, а також на міських маршрутах 
м.Вінниця. Темою соціальної реклами було цивілізоване поводження з 
побутовими відходами. Захід реалізований.

Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів 
розвитку регіонів

3. Розвиток інтелектуального капіталу

Захід 3.1. 12-13 травня 2016 року у Вінницькій області з нагоди 
відзначення Міжнародного Дня сім’ї в області проведено масштабне обласне 
свято «Ми -  одна сім’я! Ми -  одна родина!»

До участі у святі було запрошено 1000 дітей з багатодітних 
малозабезпечених сімей та сімей учасників антитерористичної операції з 
кожного району та міста обласного значення Вінницької об ласті. Діти були 
залучені до спортивних розваг «Дитячої планети» - стрибків на батутах, 
лазіннях по лабіринтах, занурювань у паралоновий басейн, ковзання з гірок та 
багато інших, організатори підготували розважальну програму з низкою 
конкурсів, пізнавальних вікторин. Кожна дитина отримала з нагоди свята 
солодкий подарунок.

Захід 3.2. 26 грудня 2016року в обласному українському академічному 
музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбулось традиційне обласне 
свято новорічної ялинки.

На святкову зустріч з Дідом Морозом та Снігуронькою з усіх районів та 
міст Вінниччини завітали близько 1200 дітей, які потребують особливої уваги 
та підтримки. Серед них: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та 
журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти з 
малозабезпечених і багатодітних сімей, діти, які залишились без догляду 
батьків, діти загиблих героїв Небесної сотні, діти вимушено переміщених осіб 
із АР Крим, Донецької та Луганської областей, діти, батьки- яких загинули, 
постраждали чи беруть безпосередню участь в антитерористичній операції.

Зі святом дітей привітали також голова обласної державної адміністрації 
Валерій Коровій та голова обласної Ради Анатолій Олійник.

На завершення свята всі його учасники отримали солодкі подарунки й 
сувеніри від голови обласної державної адміністрації та голови обласної Ради.

Після обласного свята діти відвідали резиденцію Діда Мороза на майдані 
Незалежності.

4. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 
регіонів



Захід 4.1. У 2016 році проведено конкурс інформаційних проектів, на 
який було подано 62 проекти із 58 навчальних закладів.

Переможцями конкурсу було визначено 25 проектів -  11- 
загальноосвітніх навчальних закладів, 5 -  професійно-технічних навчальних 
закладів, 4- вищих навчальних та 5 коледжів і технікумів.

З обласного бюджету виділено 650 тис. грн. для реалізації проектів.
У вересні 2016 р. було проведено закупівлю комп’ютерної техніки та 

відповідного обладнання.
Протягом 2016 року загальноосвітніми навчальними закладами області 

отримано 943 комп’ютери з КНР.

Захід 4.2 Протягом 2016 року в області реалізовано 45 інвестиційних 
проектів загальною вартістю 900 млн. грн., створено 725 нових робочих місць, 
в т.ч. у сільському господарстві реалізовано 23 проекти (загальною вартістю 
235 млн. грн., 215 нових робочих місць) та 22 інвестиційні проекти реалізовано 
у промисловому секторі економіки (загальною вартістю 665 млн. грн., створено 
510 нових робочих місць) з них, по галузях:

• харчова та переробна -  11 проектів на суму 200 млн. грн., 170 робочих 
місць;

• альтернативна енергетика -  7 проектів на суму 415 млн. грн., 20 робочих 
місць;

• фармацевтична галузь -  1 проект на суму 22 млн. грн., 250 робочих 
місць;

• добувна галузь - 1 проект на суму 0,3 млн. грн., 10 робочих місць;
• інші -  2 проекти на суму 28 млн. грн., 60 робочих місць;

На даний час приватними інвесторами реалізується 135 інвестиційних 
проектів на загальну суму 10,32 млрд. грн., що дозволить створити додатково 
6490 нових робочих місць, з них 61 проект реалізується в аграрній сфері 
(вартістю 860 млн. грн., планується створити 810 нових робочих місць). В 
промисловості реалізується 74 довгострокові інвестиційні проекти (період їх 
реалізації 2017-2020 p.p.) на загальну суму 9,47 млрд. грн., що дозволить 
створити додатково 5680 нових робочих місць.

Захід 4.3 У 2016 році успішно реалізовувались заходи, передбачені 
Програмою розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва 
Вінницької області на 2016 - 2020 роки і спрямовані на підвищення рівня 
інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, а також на розвиток 
транскордонного співробітництва.

Зокрема, з метою підвищення іміджу області за кордоном, презентації її 
економічного, агропромислового, природного, наукового, культурного та 
промислового потенціалу, підвищення рівня обізнаності про Вінницькій регіон 
у світі було забезпечено участь делегацій Вінницької області у міжнародних 
виставках, бізнес-форумах, були організовані візити представників



г
міжнародних організацій та дипломатичного корпусу різних країн світу у 
Вінницьку область, на території області проведено міжнародну конференцію,
IV Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина -  бізнес в центрі України», 
III Шведсько-український форум з енергоефективності та чистих технологій.

5. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних товарних ринках

Захід 5.1. В рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки у 2016 році на 
проведення інформаційно-навчальних заходів для підприємницьких структур 
області з обласного бюджету було виділено кошти в сумі135,0 тис. грн.. 
Проведено інформаційно-консультативний семінар для підприємців з 
актуальних питань започаткування та ведення бізнесу з використанням 
допоміжних інформаційних матеріалів, «ярмарок кредитів» для малого та 
середнього підприємництва, тематичний семінар для підприємців з питань 
організації та виходу на ринки Євросоюзу, здійснено заходи для роботи 
«школи» з енергоефективності для підприємств малого і середнього бізнесу, 
створено інформаційний центр з корпоративної соціальної відповідальності, 
створено інституцію бізнес-омбудсмена у Вінницькій області, діяльність якої 
спрямована на захист інтересів бізнесу перед органами влади. Участь у заходах 
прийняли близько 500 представників малого і середнього бізнесу

Захід 5.2. З метою створення умов для розвитку сільських територій, 
стимулювання зайнятості населення та підвищення якості життя сільських 
мешканців в області здійснюються заходи для розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації та сприяння прибутковому господарюванню 
власників особистих селянських, фермерських господарств.

В області зареєстровано 1894 фермерське господарство, в користуванні 
яких знаходиться 250,3 тис. га сільськогосподарських угідь (19,8% від площі 
сільськогосподарських угідь сільгосппідприємств), в т.ч. -  245,4 тис. га ріллі 
(19,9% від площі ріллі сільськогосподарських підприємств).

В середньому в області на одне фермерське господарство припадає 132,2 
га сільськогосподарських угідь, у т.ч. - 129,6 га ріллі.

У Вінницькій області нараховується 94 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, в т.ч.: молочних -  40, плодоовочевих -  6, з 
обробітку землі та збирання врожаю -  6, інших -  42 од.,яким з початку року 
надано послуг населенню на суму 10,2 млн. грн.

В області прийнято Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки, відповідно до якої проводиться надання пільгових кредитів 
особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі 
через комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та



будівництву». Пріоритетні напрямки надання кредиту -  це розвиток 
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

В 2016 році Програмою було надано пільгових кредитів на суму 1,5 млн. 
грн. через комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву». Одержувачами кредитів є 3 особистих селянських господарства, 
5 фермерських господарств та одне переробне підприємство.

Також, відповідно до заходів даної Програми проводилось часткове 
відшкодування з обласного бюджету вартості закуплених доїльних установок 
або холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які 
утримують 3 і більше голів корів. Всього часткове відшкодування отримали 254 
особи на суму 816,4 тис. грн.

Для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на 
Вінниччині активно залучаються грантові кошти. В рамках спільного проекту 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду -  III» створено 4 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи, по два в Крижопільському та Барському районах.

У Томашпільському районі проводиться реалізація проекту «Розвиток 
можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів 
особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної 
продукції для задоволення потреб соціальної сфери Томашпільського району».

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках Програми 
«Підтрймка політики регіонального розвитку в Україні». Загальний бюджет 
проекту становить 477 тис. євро.

6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, 
збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

Захід 6.1 Виготовлення презентаційного альбому "Заповідні куточки 
Вінниччини" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, 
передбачено 30,0 тис.грн., освоєння коштів 100%), надруковано 109 
примірників фотоальбому. До альбому увійшли фотографії 15 об'єктів 
природно-заповідного фонду: національного природного парку "Кармелюкове 
Поділля" (Тростянецький та Чечельницький райони), 4 регіональних 
ландшафтних парків "Дністер" (Могилів-Подільський та Ямпільський райони) 
та інші об'єкти, які презентують біологічне та ландшафтне різноманіття області. 
Захід реалізований.

Захід 6.2 Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних 
комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду: заплановано 
роботи на 8 об'єктах на загальну суму 2 164,6 тис.грн. (1869,6 тис.грн. -  
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та 295,0 тис. 
грн. -  місцеві бюджети), з яких профінансовано -  2164,6 тис.грн. (955,0 тис. 
грн. -  обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та 255,0 
тис. грн. -  місцеві бюджети), виконання заходу (освоєно коштів) становить 60% 
(освоєно 1 210,0 тис.грн.). Станом на 15.02.2017 року роботи виконані на 5 
об'єктах (парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного



значення "Немирівський парк" та "Печерський парк", парки-пам'ятки садово- 
паркового мистецтва місцевого значення "Спичинецький парк" та 
"П'ятничанський парк", пам'ятка природи місцевого значення "Турбівський 
парк"). Ще на 3 об'єктах роботи виконані частково, освоєння коштів становить 
від 20% до 30% (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення "Антопільський парк", парк-пам'ятка садово- 
паркового мистецтва місцевого значення "Северинівський парк" та ботанічна 
пам'ятка природи місцевого значення "Смілгородський парк").

Захід 6.3 Сільський зелений туризм справляє позитивний вплив на 
відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, 
пам'яток історико-культурної спадщини. Даний вид туризму має всі 
передумови для того, щоб стати основним джерелом доходу для сільського 
населення.

Нормативна-правова неврегульованість у значній мірі стримує вихід 
сільського туризму як на внутрішній, так і на міжнародний туристичний ринок, 
не дає змогу розвинути цей вид туризму у сільськогосподарських із значними 
показниками незайнятого населення.

Основними проблемами функціонування сільського зеленого туризму є 
те, що жителі області які надають послуги у сфері сільського туризму, 
офіційно не легалізовані, не визначено їх статус (підсобне господарство чи 
підприємництво), не впорядковані стосунки з податковими службами, не 
визначені санітарні та гігієнічні обов’язки, а також умови співпраці з клієнтом. 
Основною причиною цьому є небажання власників садиб легалізувати свою 
діяльність, недовіра і боязнь сплачувати податки, які для сільських жителів є 
немалим фінансовим тягарем, адже сільський туризм носить сезонний характер, 
який має досить багато ризиків.

7. Розвиток транскордонного співробітництва

Захід 7.1 Активне співробітництво області з Республікою Молдова, в 
тому числі на рівні районів та територіальних громад, а також транскордонне 
співробітництво здійснюється в рамках діяльності Єврорегіону «Дністер». 
Зокрема завдяки діяльності Єврорегіону підписано і реалізується більше 40 
угод між територіальними одиницями Вінницької області, районів Республіки 
Молдова та Румунії.

Протягом року за ініціативи та підтримки Єврорегіону «Дністер» 
проведено низку заходів інформаційно-просвітницького, соціально- 
культурного, спортивного характеру: семінар-тренінг щодо залучення 
грантових коштів для представників громадських організацій Вінницької 
області, відкриття еко-лавки в рамках проекту «Заряджайся від сонця», XI 
Міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружало», 
Міжнародні спортивні змагання з каякінгу по річці Дністер під назвою «Мир, 
дружба і співробітництво», У-й міжнародний молодіжний екологічний форум 
«Південне Поділля -  перлина України», II Міжнародний дитячий фестиваль 
«Діти України і Молдови за спільне європейське майбутнє».



Захід 7.2 Протягом року було організовано дві економічні місії 
вінницьких підприємців: до м.Прага та Ліберецького краю Чеської Республіки 
та до Грузії. В ході цих візитів члени делегацій провели ряд зустрічей на 
урядовому рівні та в Посольствах, з представниками бізнесу у форматі В2В під 
час відвідин ТПП, ознайомились з роботою потужних місцевих промислових 
підприємств.

Також 22 серпня 2016 року був підписаний Протокол між Вінницькою 
обласною державною адміністрацією та Ліберецьким краєм Чеської Республіки 
щодо розвитку торговельно-економічного, науково-технічного і гуманітарного 
співробітництва.

З 7 по 9 грудня офіційна делегація Вінницької області в рамках 
підписаного Протоколу щодо розвитку співробітництва відвідала з робочим 
візитом Ліберецький край Чеської Республіки з метою обміну досвідом та 
поглиблення співробітництва у сфері охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та лісового господарства.

Економічний, інвестиційний і туристичний потенціал Вінницької області 
був представлений на Міжнародній туристичній виставці World Travel Show 
2016, що проходила у м.Надажин під Варшавою з 13 по 16 жовтня.

19-23 жовтня делегація працівників фінансової системи області відвідала 
Ясський повіт Румунії із навчальним візитом. В ході візиту члени делегації 
мали змогу ознайомитись із порядком формування бюджетів та фінансової 
підтримки комун, системою державної фінансової підтримки галузей освіти та 
охорони здоров’я, методами співпраці та взаємодії органів влади з інститутами 
громадянського суспільства та ЗМІ щодо висвітлення діяльності влади.

8.Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енергоефективності в регіонах

Захід 8.2 Протягом 2016 року продовжилась робота щодо впровадження 
енергозберігаючих заходів у бюджетній та комунальній сфері області 
відповідно до обласної «Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2010-2016 
роки».

Так, протягом року переведено на альтернативні до природного газу види 
палива 48 котелень бюджетної сфери області. Вартість виконаних робіт - 30,05 
млн. грн. Очікувана економія природного газу складає 2 млн. м.куб. на рік або
13,8 мл:н. грн. в грошовому еквіваленті.

Що стосується підприємств теплокомуненерго області, то варто зазначити 
що протягом останніх років робота з переведення котелень на альтернативні 
види палива значно активізувалась на фоні стрімкого росту цін на традиційні 
енергоносії такі як природний газ.

Зокрема, на початок 2017 року на балансі комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» налічується 27 котелень, що працюють на місцевих 
видах палива таких як дрова, пелети, щепа та інші. Протягом 2016 року ці



об’єкти виробили 15,6 тис Гкал теплової енергії, що дало змогу замістити 
використання 3,1 млн.м3 природного газу.

Як відомо, у 2016 році у місті Вінниця реалізовано проект модернізації 
системи теплозабезпечення мікрорайону Тяжилів (Баженова), який передбачав 
побудову твердопаливної котельні потужністю 5,2 МВт. Так, починаючи з 
червня 2016 року вищезазначена котельня виробила понад 6 тис Гкал або 1,1 
млн.м3 заміщеного газу. Як бачимо ефект від використання альтернативних 
видів палива є досить відчутним.

Стосовно бюджетних установ області, які опалюються автономно 
власними котельнями, то, варто відмітити, що починаючи з 2010 року в 
області поетапно відбувалось переведення таких котелень на альтернативні 
види палива відповідно до обласної програми підвищення енергоефективності 
та зменшення споживання енергоресурсів. На початок 2017 року в області 
налічується 417 котелень бюджетних установ, що працюють на альтернативі.

Окрім переведення котелень на альтернативні види палива, протягом 
2016 року в області виконувались й інші заходи з підвищення 
енергоефективності комунальних та бюджетних установ, таких як: утеплення 
фасадів будівель, заміна віконних та дверних блоків, встановлення 
енергозберігаючих засобів освітлення, терморегуляторів, а також іншого 
енергоефективного обладнання. Фінансування усіх вище перелічених заходів 
у 2016 році склало 233,8 млн. грн. з різних джерел, очікуване скорочення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів складає 5,4 тис. тонн умовного 
палива.

9. Підвищення стандартів життя в сільській місцевості

Захід 9.1 В галузі внутрішньої торгівлі відбуваються позитивні зміни в 
розвитку матеріально-технічної бази: впроваджуються сучасні торговельні 
технології, створюються роздрібні торговельні підприємства, які за рівнем 
культури обслуговування покупців відповідають вимогам європейських 
стандартів. Вітчизняні торговельні мережі, що здійснюють торгівлю під однією 
торговельною маркою, дотримуються єдиної стратегії діяльності, мають єдиний 
центр управління, координації та контролю, власні розподільні склади. В 
області успішно функціонують мережеві торговельні підприємства такі як: 
ТОВ НВП «Аргон» (мережі «Грош», «Грош Експрес», «К-маркет»); ТОВ «АТБ- 
Маркет» (мережа продуктових магазинів «АТБ-Маркет»); ТОВ «Фоззі-Фуд» 
(мережа супермаркетів «Сільпо»), гіпермаркети «Епіцентр-К», «МЕТРО Кеш 
енд Керрі Україна», аптечні підприємства (ТОВ «Фірма» Авіцена», ПП 
«КОНЕКС»); мережі автозаправок (ТОВ «ВОГ Рітейл», TOB «ОККО Рітейл», 
ТОВ «Альянс Еволюшн» ТМ «Авіас») тощо.

Крім того, активно розвивається фірмова торгівля місцевих виробників 
харчової та переробної промисловості: ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ 
ЛМК «Лідер»,; ТОВ «Літинський молочний завод» ТМ «Білозгар»; ТОВ 
«Тульчинм’ясо» ТМ «Тульчин», «М’ясна Країна», «Mr. Grill»; ПрАТ 
«Вінницький Завод Фруктових Концентратів і Вин» ТМ «Солодка мрія» та 
інші.



г
Захід 9.2. Облдержадміністрацією здійснюється робота щодо 

удосконалення методів обліку осіб похилого віку та одиноких громадян, які 
потребують надання соціальних послуг. В даний час в області створена 
комп’ютерна програма у вигляді онлайн платформи єдиний реєстр одиноких 
осіб похилого віку та одиноко проживаючих, які потребують надання 
соціальних послуг. Після тестування програми буде розроблене положення про 
впровадження єдиного реєстру на території Вінницької області. У районних 
державних адміністраціях та міських радах міст обласного значення проведена 
робота щодо створення районного реєстру одиноких осіб похилого віку та 
одиноко проживаючих, які потребують надання соціальних послуг, з метою 
перенесення інформації в обласний реєстр. Наразі відбувається тестування 
зазначеного реєстру.

Захід 9.3. Відповідно до чинного законодавства на підставі отриманої 
інформації від надавачів соціальних послуг системно здійснюється підсумковий 
аналіз даних, визначаються потреби населення у соціальних послугах, 
узагальнюється інформація щодо потенційних та фактичних отримувачів 
соціальних послуг, суб’єктів, що надають соціальні послуги на території 
адміністративно-територіальної одиниці, рівень задоволеності у соціальних 
послугах та подаються для подальшого вивчення та узагальнення до 
Міністерства соціальної політики України.

Захід 9.4. З 01.02.2016 року при територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Тульчинського району розпочало 
роботу відділення денного перебування, яке надає послуги соціально побутової 
реабілітації дітей з обмеженими можливостями. В даний час відділенні 
працюють завідуючий та соціальний педагог, передбачена посада масажиста.

Протягом І півріччя поточного року при територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тростянецького 
району відкрито Центр соціальної активності для громадян похилого віку при 
ньому функціонують гуртки різного спрямування, надаються соціальні та 
медичні консультації, перукарські послуги.

В 2016 році створена служба перевезення в Гайсинському 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), цією службою надаються безкоштовні послуги з перевезення осіб з 
інвалідністю до медичних, реабілітаційних та житлово-комунальних установ, а 
також для відвідування культурних, фізкультурно-спортивних заходів, 
залізничних вокзалів та автобусних станцій.

Захід 9.5. З метою поліпшення інформування населення щодо 
гарантованих державою прав на соціальний захист, спеціалістами підвідомчих 
управлінь проводиться роз’яснювальна робота через місцеві засоби інформації. 
В усіх територіальних центрах соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) розроблені інформаційні картки про види соціальних



послуг, які вони надають. Вищезазначена інформація розміщена в усіх 
установах, до яких найчастіше звертаються особи, що потребують соціальних 
послуг, а саме: в управліннях соціального захисту населення, Пенсійного 
Фонду, селищній та сільських радах, ФАПах та амбулаторіях кожного 
населеного пункту та засобах масової інформації районів та міст обласного 
значення.

Крім того, на стендах в управліннях праці та соціального захисту 
населення та територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) розміщено та постійно оновлюється інформація про їх 
роботу, основні витяги із нормативно-правових актів стосовно права на 
отримання усіх видів соціальної підтримки.

Захід 9.6. В області активізована робота щодо проведення перевірок 
діяльності підвідомчих закладів. До перевірок залучались представники 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого 
Президента України з прав дитини, Міністерства соціальної політики України, 
депутати Обласної Ради, представники правоохоронних органів, інших 
структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації.

Крім того, у вересні-жовтні 2016 року проведено перевірку діяльності 
усіх стаціонарних відділень постійного проживання.

Під час перевірки їх роботи були виявлені недоліки, які були усунуті в 
процесі та після проведення перевірки.

Захід 9.7. Протягом 2016 року пройшли підвищення кваліфікації 37 
працівників, що надають соціальні послуги населенню.

У грудні 2016 року в місті Вінниці відбулося навчання працівників та 
керівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Вінницької області.

У ході зустрічі обговорювалися питання про результати роботи 
територіальних центрів, забезпечення якісного обслуговування населення, 
підвищення кількості людей охоплених соціальними послугами.

Захід 9.8. З метою вивчення досвіду європейських країн з питань 
організації та надання соціальних послуг, залученню міжнародної фінансової та 
технічної допомоги для реформування системи соціальних послуг у 2016 році 
працівниками обласної державної адміністрації здійснено візити до таких країн, 
як Польща, Румунія, США.

10. Модернізація системи освіти

п.10.1. В області функціонує 799 дошкільних навчальних закладів (56,2 
тис. дітей). Різними формами дошкільної освіти охоплено 95,1 % дітей віком 
від 3 до 6 років.

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



У 2016 р. відкрито 16 ДНЗ на 482 місця ( у тому числі 10 ДНЗ у складі 
НВК) та 22 групи у функціонуючих ДНЗ на 475 місць. Всього створено 957 
місць. У м. Вінниці інвестори не виконали своїх фінансових зобов’язань по 
будівництву ДНЗ по вул.Покришкіна.

На початок 2016-2017 навчального року в області функціонує 871 
загальноосвітній навчальний заклад, в яких навчаються 155050 учнів .

п.10.2. Станом на 15.02.2017р. в області сформовано 132 освітні округи, 
визначено 150 опорних шкіл, 2 з яких офіційно оформлено.

На даний час в області створена 21 об’єднана територіальна громада 
(ОТГ), в якій знаходиться 80 загальноосвітніх навчальних закладів, 83 
дошкільних навчальних заклади. В них створено опорну школу в Оратівській 
ОТГ. Всього, на даний час, прийняті рішення про створення 2 опорних закладів 
(ЗОЩ І-ІІІ ст. смт Оратів Оратівського (4 філії) та ЗОШ І-ІІІ ст. с.Уланів (5 
філій) Хмільницького районів), для 2 закладів планується прийняти рішення у І 
кварталі 2017 року.

На підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти області у 2016 
році з різних джерел фінансування залучено 183 млн. 800 тис. грн.:

державний бюджет -  32,3 млн. грн., 
місцевий бюджет -  103,8 млн. грн., 
позабюджетні кошти -  47,7 млн. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року 
№362-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку» на будівництво та 
реконструкцію 8 об’єктів з державного бюджету виділено та освоєно 14,5 млн. 
грн., з місцевого бюджету -  3,0 млн. грн.

За ці кошти виконано:
- реконструкцію Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району (2863,7 

тис. грн. з державного бюджету, 622,7 тис. грн. з місцевого);

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

(1296,6 тис. грн. з державного бюджету, 239,3 тис. грн. з місцевого);

- будівництво Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району (2996,6 

тис. грн. з державного бюджету, 775,5 тис. грн. з місцевого);

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

Крижопільського району (620,1 тис. грн. з державного бюджету, 200,0 тис. грн. 

з місцевого);

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

району (2498,8 тис. грн. з державного бюджету, 440,6 тис. грн. з місцевого);



- реконструкцію Погребищенської СЗШ №1 І-ІІІ ст. (1992,4 тис. грн. з 

державного бюджету, 300,0 тис. грн. з місцевого);

- реконструкцію будівлі корпусу №2 НВК-ЗОШ І ст. м. Ямпіль (1192,0 
тис. грн. з державного бюджету, 230,7 тис. грн. з місцевого бюджету);

- реконструкцію котельні школи с. Дашківці Літинського району (1080,0 
тис. грн. з державного бюджету, 211,4 тис. грн. з місцевого).

Постановою КМУ № 395 від 24.06.2016 р. «Деякі питання надання у 2016 
році субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 
реконструкцію та капітальні ремонти 87 об’єктів освіти виділено: з державного 
бюджету -  37,0 млн. грн., з місцевого бюджету - 2,7 млн. грн. Освоєно з 
державного бюджету -  17,8 млн. грн., з місцевого -  2,1 млн. грн.

1 вересня введено в експлуатацію Стрижавську СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького 
району II черга на (210 уч. м.).

18 жовтня введено в експлуатацію Цибулівський ДНЗ Тростянецького 
району, на реконструкцію якого у 2015 році з державного бюджету виділено -
3,8 млн. грн., у 2016 році -  620,0 тис. грн. (кошти районного та місцевого 
бюджетів).

У 2016 році на проведення капітальних та поточних ремонтів у 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах використано 121,3 млн. 
грн. (73,6 млн. грн. бюджетних коштів, 47,7 млн. грн. спонсорських та 
благодійних коштів). Виконано:

- у 279 закладах замінено 4431 вікно на суму 23,947 млн. грн.;
- у ЗО закладах утеплено фасади -  6,831 млн. грн.;
- у 53 закладах відремонтовано та утеплено дахи на суму 14, 006 млн.

грн.;
- у 47 закладах відремонтовано системи опалення на суму 3, 993 млн.

грн.;
- у 46 закладах замінено котли на більш сучасні та модернізовані на 

суму 12,869 млн. грн.;
- відремонтовано 0,8 км. теплових мереж на суму 3,300 млн. грн.;
- поточні ремонти, поновлення меблів, шкільних дошок, кухонного 

обладнання, сантехніки, придбання фарби, цементу, шпаклівки, будівельних 
матеріалів на загальну суму -  40,227 млн. грн.;

- будівництво 3-х спортивних майданчиків зі штучним покриттям (м. 
Гайсин, м. Тростянець, м. Ладижин) на суму 3,839 млн. грн. та спортивного 
комплексу у ЗОШ № 10 м. Вінниці на суму -  12,5 млн. грн.

У 2016 році проведено роботи по дооснащенню газових котелень котлами 
на альтернативних видах палива у 22 навчальних закладах на загальну суму 
13,7 млн. грн.

Проведено роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень на 7- 
ми об’єктах на суму 5,5 млн. грн.

Організація підвозу учнів ЗНЗ до місць навчання у 2016 році 
здійснювалося 318 автобусами, з них 258 - шкільні і 60 - орендовані. 
Залишається потреба у придбанні 134 шкільних автобусів.



У 2016-2017 навчальному році підвозу потребувало 15431 учень та 2487 
учителів. Забезпечено підвозом 15411 учнів - це (99,8%) та 2018 учителів 
(81,1%).

Протягом 2016 року придбано 18 автобусів на суму 25,5 млн. грн., з них:
- 9 -  «Мрія» у Липовецькому (3), Тростянецькому (2), Бершадському (1), 

Барському (3) районах;
- 7 -  «Атаман» у Крижопільському (2), Тиврівському (1), Хмільницькому 

(1), Жмеринському (1), Чернівецькому (1) районах, Калинівській ОТГ (1);
- 2 -  «Еталон» у Ямпільському районі.

11. Створення умов для формування здорового населення

Західн ії.1-11.7. Поширеність ВІЛ серед вагітних -  0,14%: рівень 
поширення ВІЛ-інфекції серед вагітних Вінницької області коливається в 
межах 0,22% - 0,24% і залишається нижчим за середньоукраїнський рівень 
(0,33% - 0,47%>) та корелює із поширеністю ВІЛ-інфекції серед загалу 
населення. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини -  0%: знаходиться на 
рівні прогнозованого показника у зв’язку із налагодженим механізмом 
профілактики вертикальної трансмісії. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які 
пройшли медичний огляд протягом року, серед загального числа ВІЛ- 
інфікованих осіб, які перебувають на обліку, - 81,3%: показник коливається 
81%> - 85%), що зумовлено міграцією населення (трудові мігранти, вимушені 
переселенці), відмовою від проходження медичного спостереження.

Ведеться робота по вирішенню проблемних питань, а саме: розширення 
мережі кабінетів «Довіра»; втілюється децентралізація антиретровірусної 
терапії (APT); планується створення виїзної амбулаторії Центру СНІДу.

Кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують APT - 1568: Перевищує 
прогнозоване на 0,7%), що пов’язано із постійним зростанням поширення ВІЛ- 
інфекції в цілому по Україні, та кількості пацієнтів, які потребують лікування, 
розширенням переліку показів до початку APT.

Відсоток зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з туберкульозом 
(ТБ), які отримували APT під час лікування ТБ -  76,2%: Нижче 
прогнозованого. Такий показник пов’язаний із складністю вчасного 
призначення високоактивної антиретровірусна терапії (ВААРТ) хворим на ТБ 
через важкість стану та відмову хворих від ВААРТ. Тенденція зберігається на 
рівні 84% - 87%>. Для поліпшення даного показника застосовується 
полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) діагностика (GeneXpert) харкотиння з 
метою раннього виявлення мікобактерії туберкульозу (МБТ) (втілюється); 
скринінгове анкетування хворих; та інші методи відповідно до клінічних 
протоколів.

Відповідно до наказу МОЗ України від 28.09.2012 №751 «Про створення 
та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 
допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» локальні 
протоколи медичної допомоги та клінічні маршрути пацієнта розробляються в



закладі охорони здоров’я на основі Національного стандарту (уніфікованого 
клінічного протоколу) медичної допомоги.

Проблемним питанням залишається відсутність до частини захворювань 
(нозологій) Національних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів). 
Частина існуючих Національних стандартів застаріла, оскільки не 
оновлювались протягом останніх 10 років. Завдання, щодо їх оновлення та 
впровадження нових було надано МОЗ України, на черговій колегії МОЗ 
України.

Протягом 2016 року опрацьовано та затверджено Департаментом 
охорони здоров’я локальні протоколи для надання медичної допомоги при 20 
найменуваннях захворювань для центральних районних лікарень.

З метою забезпечення безперервного навчання медичних працівників, в 
рамках тісної співпраці з ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 2016 році проведено цілий 
ряд профільних науково-практичних конференцій, на яких лікарям практичної 
охорони здоров’я надана інформація щодо сучасних медичних наукових 
досягнень, з метою застосування їх на практиці.

Окрім того, в області, впродовж останніх років налагоджена робота 
«Школи лікаря ЗПСМ», «Школи кардіології», «Школи по програмі боротьби з 
церебро-васкулярною патологією», «Школи ревматології», окремі з яких, 
мають виїзний формат.

В рамках співпраці зі Світовим Банком, на базі новоствореного 
регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 
патології, за участі провідних фахівців ВНМУ ім. М.І. Пирогова для лікарів 
ЛПЗ області проведено низку тренінгів з актуальних питань кардіології.

Всі вищеперераховані освітні заходи направлені на підвищення 
кваліфікаційного рівня лікарів області та проводяться з метою забезпечення 
надання якісної медичної допомоги населенню.

Нагляд за безпекою лікарських засобів при їх широкому медичному 
застосуванні є актуальним для всіх країн світу, Україна, в т.ч. й Вінницька 
область не є винятком.

Впродовж кількох років поспіль область займає лідируючі позиції серед 
областей України за багатьма показниками фармаконагляду - моніторингу 
побічних реакцій лікарських засобів та відсутності ефективності лікарських 
засобів. Впродовж 2016 року із 303 області було надіслано 2389 карт- 
повідомлень про побічні реакції, або відсутність ефективності лікарських 
засобів.

В закладах охорони здоров'я продовжується впровадження формулярної 
системи. Налагоджена робота фармакотерапевтичних комісій. Щорічно 
складається план організаційних заходів із розробки, перегляду та оновлення 
регіонального формуляру. Дотримується процедура відкритого обговорення. 
Керівники та лікарі закладів охорони здоров'я області мають прямий доступ до 
регіонального формуляру. Всі лікарі у відповідності до положень Наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.2009р. №529 мають



можливість для подання та розгляду заявки на включення лікарських засобів 
до регіонального формуляра. Наявний у кожному закладі області локальний 
формуляр з переліком міжнародної непатентованої назви (МНН), який 
застосовується лікарями в практичній діяльності. На сьогоднішній день 
проблемою залишається активізація аналітичної роботи в частині здійснення 
ABC-VEN аналізу в області.

Захід 11.8. На Вінниччині в районах та містах обласного значення було 
проведено 161 чемпіонат обласного рівня з видів спорту середрізних вікових 
груп, зокрема у Ладижині, Тульчині, Бару, Кам’янці - Подільському та ін. їх 
головною метою є популяризація та пропаганда спорту та здорового способу 
життя, залучення громадян до занять спортом та фізичною культурою, а також 
гармонійний розвиток особистості.

12. Соціокультурнийрозвиток

Захід 12.1 В області діє «Програма підтримки національно-культурних 
товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно- 
морального розвитку України на період 2016-2020 роки» (затверджена 
рішенням Вінницької обласної Ради 4 сесії 7 скликання від 11 лютого 2016 року 
№ 36), з якої було виділено 59 млн. грн. на проведення наступних заходів:

- Національне азербайджанське свято «Новруз Байрам» (5,0 тис. грн.);
- II обласний фестиваль ромської культури «Девлеса, ромале!» (5,0 тис.

грн.);
- XV Ювілейні Дні польської культури у м. Бар (2,5 тис. грн.);
- урочисте відкриття Дому польської культури у м. Бар (2,5 тис. грн.);
- видання книги «Калейдоскоп вітрів» - авторські вірші Андрія та Наталії 

Сенченків, Вінницький регіональний центр культури та мистецтв циганського 
народу «Девлеса, ромале!» (5,0 тис. грн.);

- засідання обласної Ради представників національно-культурних 
товариств, та проведення робочої зустрічі представників національно- 
культурних товариств (4 ,0 тис. грн.);

- виготовлення афіш, запрошень, програм до XVII регіонального 
фестивалю польської культури, оренда залу (5 тис. грн.);

- участь вокального ансамблю польської пісні «Срібні голоси» Вінницької 
культурно-просвітницької спілки поляків у Міжнародному фестивалі К. 
Кленчона (6,0 тис. грн.);

- участь творчих колективів «Молоде листя», і «Оксамитки» Барського 
районного культурно-освітнього товариства поляків ім. Конфедератів барських 
у Міжнародному фестивалі польського фольклору (6,0 тис. грн.);

- участь Народного аматорського чеського фольклорно-етнографічного 
ансамблю «Студанка» с. Миколаївки Козятинського району у X фестивалі 
чеських краян (8 тис. грн.);

- участь єврейської громади області у заходах, присвячених 75-м 
роковинам трагедій Бабиного Яру (5,0 тис. грн.);



- участь фольклорно-етнографічного колективу «Студанка» с. Миколаївка 
Козятинського району у Всеукраїнському національному святі Ваноце (5,0 тис. 
грн.).

Всі заходи проведено з метою підтримки діяльності представників 
національних спільнот, збереження традицій, надбань та популяризації 
культури національних меншин. А також, налагодження тісних стосунків з 
країнами історичних батьківщин національних спільнот.

Захід 12.2 У 2016 роціу в області вперше були реалізовані спільні 
державно-церковні соціальні та духовно-просвітницькі проекти. Можливістю 
для їх реалізації стала Програма підтримки діяльності національно-культурних 
товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно- 
морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки затверджена 
рішенням 4 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 11.02.2016 року 
№36.

В рамках програми цього року спільно з управлінням у справах 
національностей та релігій облдержадміністрації проведено:

- релігійними громадами церкви АСД реалізовано в населених пунктах 
області проект: «Подаруй мені надію», спрямований на популяризацію 
здорового способу життя, сімейних цінностей та духовності (5 тис. грн.);

- релігійними організаціями ХВЄ реалізовано в стаціонарних таборах 
відпочинку культурно-просвітницький захід: «Пізнаємо світ разом» (12 тис. 
грн.);

- релігійною громадою УПЦ м. Немирова проведено фестиваль дитячої 
народної творчості «ПОКРОВА-РЕ8Т» (1,4 тис. грн.);

- здійснено заходи щодо популяризації духовної спадщини Вінниччини, як 
своєрідної візитної картки області, підвищення рівня туристичної 
привабливості регіону; здійснено понад 17 поїздок Вінниччиною та Україною, 
в яких взяло участь більш ніж 900 вінничан (68,696 тис. грн.)

- спільно з обласною Радою церков та релігійних організацій протягом 
квітня-травня минулого року проведено у середніх загальноосвітніх закладах 
м.Вінниці позакласні виховні години на тему: «Релігійний чинник у 
перейменуванні вулиць»;

- розробка веб-сайту «Вінниччина релігійна та міжнаціональна» (5тис.грн).

Захід 12.3 Станом на 31.12.2016 р. мережа закладів культури області 
становила 2125 одиниць. Протягом 2016 року вона зменшилась на 20, що 
становить 1,3% від загальної чисельності закладів культури області. Зокрема, 
ліквідовано: 13 клубних закладів у Кагіинівському (1), Липовецькому (2), 
Могилів-Подільському (1), Мурованокуриловецькому (2), Немирівському (3), 
Погребищенському (2), Томашпільському (1), Ямпільському (1) районах (де 
відповідно до нормативів, в окремих селах населення складає менше 200 
чоловік); 11 бібліотек в Бершадському (2), Вінницькому (1), Липовецькому (1), 
Немирівському (1), Хмільницькому (3), Ямпільському (3) районах та дирекцію 
кіновідеомережі Крижопільського району.



Окрім того, внаслідок реорганізації клубів-бібліотек створено окремо З 
бібліотеки в Тиврівському районі та відкрито по одному сільському клубу у 
Вінницькому і Козятинському районах.

Слід зазначити, що інфраструктура закладів культури, яка існує в області 
досить витратна, і видатки на її утримання постійно зростають, в той час, коли 
населення територіальних громад зменшується. Це породжує проблему 
значного недофінансування. Однак, її вирішення можливе через адекватну 
оптимізацію шляхом закриття закладів в малих населених пунктах, 
реорганізації установ та відкриття нових закладів у великих населених пунктах.

Захід 12.4 Реалізацію культурної політики у сфері кінообслуговування 
забезпечували обласне комунальне підприємство «Вінницякіно» та 12 районних 
дирекцій кіновідеомережі. Кіновідеомережа області нараховує 31 одиницю 
кіновідеопроекційної апаратури, 19 з яких знаходяться у районах області, з них 
8 у форматі ЗБ.

За звітний період в області продемонстровано 3143 кіновідеосеансів, з 
яких біля 1300 для дітей і молоді. їх відвідали понад 96 тис. глядачів, в т.ч. 
майже 42,5 тис. дітей.

Протягом звітного року районні дирекції кіновідеомережі 
популяризували фільми вітчизняного виробництва, проводили кіно- та 
тематичні вечори з нагоди відзначення історичних та знаменних дат, 
присвячені творчим особистостям. В районах активно працювали кіноклуби та 
кінолекторії з правової, патріотичної тематики, здорового способу життя.

Окрім цього, в навчальних закладах області реалізовувались соціально- 
мистецькі проекти «Кіно для всіх», «Веселі канікули з кіно». Підприємством 
«Вінницякіно» спільно з обласним осередком Національної спілки 
кінематографістів України та обласним центром народної творчості проведено 
обласний фестиваль документального кіно «Кінометр -  2016» за участю 
аматорських кіностудій області.

Спільно з державними, громадськими організаціями проводились 
благодійні кіносеанси для пільгової категорії населення області.

13. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 
житлом

Захід 13.1 Реконструкція існуючих очисних споруд в м.Гайсин -  
заплановане фінансування 1 825,0 тис.грн. (обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища, 1 500,0 тис.грн., місцеві бюджети -  
325,0 тис.грн.), профінансовано 1 825,0 тис.грн., освоєно 56,8% (1 036,0 
тис.грн.).

Розвиток міжрегіонального співробітництва

14. Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та 
громадами



Захід 14.1. Для участі у чемпіонатах, Кубках світу та Європи, інших 
міжнародних змаганнях було відряджено 110 спортсменів котрі виступали за 
Вінницьку область, з них 8 стали учасниками XXXI літніх Олімпійських ігор 
та Паралімпійських ігор у Ріо-де- Жанейро, а саме: Ахадова Світлана 
Вікторівна, Буценко Микола Валерійович, Солоненко Денис Вікторович, 
Колисниченко Олена Дмитрівна, Яновська Олена Олександрівна, Денисюк 
Олексій Ярославович, Хвалінський Сергій Феодосійович, Шевчук М ар’яна 
Сергіївна. Головною метою є вдосконалення спортивної майстерності 
спортсменів, представлення України на міжнародній арені, як спортивної та 
морально розвинутої Європейської країни.

Захід 14.2. Пріоритетом у галузі торгівлі був і залишається розвиток 
торгівлі і реалізація товарів вітчизняного виробництва, особливо місцевих 
товаровиробників. В області функціонує близько 100 постійно-діючих 
ярмарків, де систематично за графіком проводяться ярмаркові заходи. Так, за 
2016 рік в області проведено 4738 ярмарків, на яких реалізовано товарів на 
суму 239 млн. грн.

В даних заходах приймають участь місцеві виробники 
сільськогосподарської продукції та суб’єкти господарювання, які реалізують 
продукцію власного виробництва.

Захід 14.3 В 2016 році відбулось підписання меморандуму про співпрацю 
між управліннями культури Вінницької та Донецької областей, в рамках якого 
було проведено виставку рушників, вишитих майстрами Донецької області 
«Рушникова дорога Донбасу».

Відповідно до Меморандуму відбулась поїздка начальника управлінням 
культури і мистецтв облдержадміністрації до міст Костянтинівка та 
Краматорськ Донецької області з гуманітарною допомогою та культурно- 
мистецькими акціями за участю кращих професійних і аматорських колективів 
області

Вінницькою обласною бібліотекою для юнацтва організовано збір книг 
світової та вітчизняної літератури, науково-популярних видань в перекладі 
українською мовою, яку в квітні поточного року було передано бібліотекам 
Донецької області а також бібліотека виступила ініціатором благодійних акцій 
для переселених дітей-сиріт з окупованої частини Донбасу на підконтрольну 
Україні територію в смт. Миколаївка Донецької області зі збору україномовної 
дитячої й навчальної літератури та продуктів харчування, предметів одягу та 
побуту, матеріалів для творчого розвитку дітей. Зібрану літературу, речі та 
матеріали дітям доставили волонтери «Самооборони Майдану», з якими 
бібліотека співпрацює впродовж останніх двох років.

15. Розвиток прикордонних територій

Захід 15.2. З метою розширення міжрегіонального та міжнародного 
культурного співробітництва реалізовано низку міжнародних та всеукраїнських 
культурно-мистецьких заходів, що вже стали традиційними: VIII Всеукраїнське



свято сатири і гумору ім. С.Руданського, IV Всеукраїнське свято народного 
мистецтва «Великодня писанка», Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Танцювальний оберіг», XIV Міжнародний фестиваль класичного мистецтва 
ім. П.І.Чайковського та Н.Ф.фон Мекк, Міжнародний дитячий фестиваль 
народної хореографії «Барвінкове кружало», Всеукраїнський фестиваль- 
конкурс автентичних колективів на приз Гната Танцюри, Всеукраїнський 
пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг», форум молодої музики 
«Барви музики XXI століття. Авангард. Класика. Джаз».

Активізувалась участь музеїв в сучасних інноваційних програмах та 
міжнародних мистецьких проектах, що сприяють подальшому розвитку 
музейної сфери і розширенню міжнародних зв ’язків. У 2016 році обласним 
художнім музеєм передано на постійне зберігання до Меморіального комплексу 
«Брестська фортеця-герой» Республіки Білорусь серію картин художника, 
ветерана війни А. Павлюка, присвячених героїчній обороні Брестської фортеці. 
Значний інтерес відвідувачів викликала виставка «Саксонське зерцало і 
Магдебурзьке право -  основи для Європи», матеріали якої надані обласному 
краєзнавчому музею Центром політичної освіти землі Саксонія-Ангальт 
(Німеччина). Продовжено співпрацю Музею П.І. Чайковського та Н. Ф. фон 
Мекк (смт. Браїлів Жмеринського району) з товариством П. І. Чайковського м. 
Тюбингейм Німеччини, а Жмеринський міський історичний музей взяв участь у 
серії освітніх заходів «Великі трансформації в маленькому місті» та 
коопераційному проекті Гетте- інституту м. Нойруппін (Німеччина).

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО


