ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

КАРТА ПРІОРИТЕТІВ
Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації

директор Департаменту

Володимир МЕРЕЖКО

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

ПРІОРИТЕТИ
Зростання конкурентоспроможності
економіки області та залучення
інвестицій

створення умов для сталого функціонування
підприємств реального сектору економіки,
розвитку міжнародної співпраці, залучення
інвестицій, надання якісних
адміністративних послуг для поліпшення
умов життєдіяльності населення та
підвищення його добробуту

Розвиток міжнародних відносин та
грантової діяльності

Розвиток територіальних
громад

Забезпечення ефективної
роботи ЦНАП

Формування позитивного
туристичного іміджу області

ПРОЕКТИ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Програма соціального та економічного
розвитку Вінницької області на 2020 рік

СТРАТЕГІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД
ДО 2027 РОКУ
План заходів з
реалізації
у 2021-2023 роки

Програма розвитку малого та середнього
підприємництва Вінницької області на
період до 2027 року
Програма розвитку міжнародного та
транскордонного співробітництва
Вінницької області на період до 2027 року
Програма розвитку туризму у Вінницькій
області на період до 2027 року

Підтримка та розвиток промислового сектору
за 2019 рік

Частка області у загальнодержавному
обсязі реалізації продукції

3,1%

3,3%

1
місце
в Україні

Індекс виробництва промислової
продукції за основними видами діяльності
113,5%

185,9
94,2
185,5

2,2%

2018
рік

96,9

2019

рік

Вінницька
область

Україна

Виготовлення виробів з
деревини

Виробництво готових
металевих виробів

рік

115,3
100

2014

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

110,9
100,2
109,8
99,3
95,1
95,9

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

Виробництво харчових
продуктів, напоїв

Виробництво
будівельних матеріалів
Постачання
електроенергії, газу та
пари

Підтримка промислового сектору –
запорука економічного розвитку регіону

Завод із переробки кукурудзи
«Дакса Бунге Україна»

ПрАТ «ПлазмаТек»

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

Компанія LetyShops

ПрАТ «Барський
машинобудівний завод»

ТОВ «АКВ Українське
каолінове товариство»

Інвестиційна діяльність: залучення, супровід та
реалізація інвестиційних проектів у 2019 році

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

7
1
3

541
нових робочих

36
проєкти

місць

58

95

188

200

11
1,17 млн. грн.
у сегменті альтернативної
енергетики
у харчовій
промисловості
у машинобудуванні
у інших галузях

525 млн. грн.
132 млн. грн.
113 млн. грн.

вартість

1,94

млрд. грн.

Будівельна діяльність за 2019 рік
Топ 5: індекс будівельної продукції

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

1

місце
в Україні

Вінницька

176,3%

Динаміка індексу
будівельної продукції
176,3%

Чернігівська

Миколаївська
Херсонська

151,8%

145,1%

5,8%

142,4%

4,1%
2019 рік

144,3%

2018 рік
Київська

133,4%

по Україні

120,0%

Питома вага Вінниччини
в обсягах будівельної
продукції по Україні

2018 р

2019 р

2020

Супровід інвестиційних
проєктів в промисловості
2,31

машинобудівна
галузь

19

161
млн грн
635

нових
робочих
місць

1283
нових робочих
місць

224

проєктів

9

3

127
нових

робочих
місць

харчова та
переробна
промисловість

млн грн

проєктів

38
проєкти
2,81
млрд грн.

173

нових
робочих
млрд грн місць

альтернативна
енергетика

133

проєктів нових
робочих
місць

5

проєктів

104

млн грн

інші
галузі

2

проєкти

15

млн грн

215

нових
робочих
місць

легка
промисловість

Підтримка розвитку підприємництва

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

Надходження до місцевих бюджетів
від діяльності малого бізнесу, млн грн

+17%

2680,9

29,3%
місцевий

2288,5

2018

Питома вага надходжень від діяльності
суб’єктів малого підприємництва до
бюджетів

2019

28,2
%
загальний

Підтримка розвитку підприємництва

Семінари, тренінги, конференції, форуми

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

1,82
млн. грн.
Ярмарок кредитів

828

захід

10192
учасників

80
учасників

Конкурс бізнес-планів підприємцівпочатківців (стартапи) у 2019 році

Виділено
коштів з
обласного
бюджету на
конкурс

1400
тис.грн.

Подані бізнесплани на участь
у конкурсі

135

34
переможці

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

понад

50

5,9
млн.грн.

Створено
нових
робочих місць

Загальна
вартість бізнеспланів

Підтримка бізнес-планів підприємцівпочатківців (стартапи)
Виготовлення натуральних харчових паст з
насіння та горіхів для здорового харчування

Міні-ферма «Перепілочка»

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

Міні-цех із переробки овочів, фруктів
та лікарських трав

Виготовлення виробів з натуральної
деревини в поєднанні з різбленням

Підтримка бізнес-планів підприємцівпочатківців (стартапи)
Запровадження нової технології у
виробництві вуликів із пінополіуретану

Міні-майстерня по шиномонтажу
для легкових автомобілів

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

Студія дизайнерського одягу Артемчук

Ефективний мобільний кейтеринг

2020

Розвиток підприємництва

30
стартапів

надання фінансової
підтримки

1,4
млн. грн.

2
тис. осіб

збільшення зайнятих в малому та
середньому підприємництві

не менше

заходів щодо підтримки та розвитку
підприємництва для потенційних та
діючих підприємців області

на

800

проведення навчання у Kyiv School of Economics
для учасників АТО/ООС з підприємництва

Співпраця з громадськими організаціями

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

ГО «Вінницький Бізнес-Клуб»

Соціальні
проєкти

3

Виїзна
економічна
місія до Румунії

тематичних
інформаційних семінари
з питань організації та
ведення бізнесу на
внутрішніх та зовнішніх
ринках

Участь у Другому
форумі регіонів України
та Республіки Білорусь

проведено турнір з
міні-футболу
проспонсоровано
I етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності
«WorldSkills Ukraine»
(на базі ДНЗ "ЦПТО №1
м. Вінниці)

надано безповоротну
фінансову допомогу ГО
«Товариство Червоного
Хреста», «ДІА-Діти»,
«Білі вовки» та інше

Співпраця з громадськими організаціями

13
ГО «Філософія Серця»

навчальних
семінарів, тренінгів
для підприємців

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

ГО «Інститут громадських
ініціатив Вінниччини»

ГО «Вінницька обласна організація
Спілка підприємців «СТІНА»

ГО «Регіональний центр
підприємництва»

співпраця у сфері
публічних закупівель

Співпраця у сфері
впровадження системи HACCP
проведено щорічний Регіональний
конкурс «Бізнес-еліта Поділля»

2020

Співпраця з громадськими
організаціями
організація та проведення форумів,
семінарів, зустрічей та інших заходів з
актуальних питань ведення бізнесу

2

проведення виїзних економічних місій
до Німеччини та Норвегії

співробітництво з іноземними неурядовими
організаціями та міжнародними урядовими
організаціями

Сприяння нарощенню обсягів експорту
+15%

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

Очікуваний обсяг
експорту товарів
у 2019 році

видано 4951
сертифікатів EUR.1
Вінницькою
митницею

1643,9
млн.дол.США.

станом 01.12.2019

591,8
млн.дол.США.
36%

частка
експорту до ЄС

+39,7%

ніж у 2018 р.

Структура експорту товарів Вінниччини

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

за 2019 рік (попередні дані)

Обсяги експорту (млн.дол.США)
та питома вага (%)

5,6%

8,1%

Туреччина

Китай

млн.дол.
США

млн.дол.
США

88,0

Польща

127,0
млн.дол.
США

Румунія

67,7

млн.дол.
США 4,3%

Єгипет

104,5
млн.дол.
США

9,7%

6,6%

152,9

8,5%
Індія

133,4
млн.дол.
США

ТОП-5: товарів, що
найбільше зросли в
експорті

1
2
3
4
5

насіння

+130,0% ріпаку та
сої

+77,9%

борошно
пшеничне

+74,9%

проводи
ізольовані та
кабелі

+64,6%

кукурудза,
пшениця,
ячмінь

+48,1%

макуха

2020

Сприяння нарощенню
обсягів експорту

17%

збільшення обсягів
експорту

створення умов для зменшення сировинної
спрямованості експорту, збільшення обсягів
товарів з середнім та високим рівнем переробки
та доданої вартості

підтримка участі вінницьких експортерів у
виставково-ярмаркових заходах, проведення
торгових місій, інформаційних кампаній
проведення тематичних заходів для експортерів
з підвищення обізнаності у сучасних процесах
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

сприяння бізнесу щодо диверсифікації експорту
нехарчових(промислових) товарів в рамках
підготовки до «промислового безвізу»
проведення економічних місій шведського,
литовського та голландського бізнесу

Розвиток сфери торговельної діяльності
за 2019 рік

+18,6

оборот
% роздрібної
торгівлі

2місце
в Україні

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО

5 осінніх

сільськогосподарських
ярмарків в м.Вінниця

2018
рік

5160
375,0

ярмарків

млн.грн.

2019
рік

5200

ярмарків

440,0

млн.грн.

Індекси споживчих цін по регіонах

Зростання
конкурентоспроможності
економіки області та
залучення інвестицій

за січень-грудень 2019 року до грудня 2018 року, %
Вінницька

1
місце
в Україні

102,4

Закарпатська

103,2

Черкаська

103,2

Хмельницька

103,4

Житомирська

103,6

Кіровоградська

103,6

Миколаївська

103,8

Чернівецька

103,8

Україна

104,1

2020

Розвиток сфери торговельної
діяльності області
9%

зростання обороту
роздрібної торгівлі

80%

частка продажу продовольчих товарів
вітчизняних виробників в роздрібному
товарообороті

9%

збільшення обсягів реалізації товарів
на постійно діючих ярмарках

сприяння у впровадженні вимог системи
НАССР на підприємствах торгівлі та в
закладах харчування
організація та проведення регіонального
конкурсу з визначення переможців в сфері
бізнесу

Євромапа України.

Рейтинг Європейської Інтеграції областей

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

ТОП 5 областей України
Львівська

ІваноФранківська

165,3

140,28

3

місце
Вінницька

136,43

Сумська

134,82

Волинська

134,79

*дані наведені без
урахування тимчасово
окупованих територій
АР Крим і м. Севастополя,
Луганської та Донецької
областей

Міжнародне співробітництво

12

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

Підписано актуалізовану Угоду про
співробітництво з Вітебським
облвиконкомом Республіки Білорусь
Надзвичайних
і Повноважних
Послів

12

делегацій
регіонівпартнерів

бізнес-зустріч з діловими
колами Вітебської області

понад

60

іноземних
делегацій

68 представників
міжнародних
організацій

Відзначення Дня Європи на Вінниччині

Міжнародне співробітництво

виїзди делегацій за кордон
з метою налагодження
співпраці

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

відпочинок і оздоровлення
дітей учасників АТО/ООС у
регіонах-партнерах

Активізація міжнародного
та транскордонного
реалізація діючих угод про торговельноспівробітництва
економічне, науково-технічне та гуманітарне

2020

співробітництво з регіонами Польщі, Чехії,
Румунії, Молдови, Білорусі
популяризація Вінницької області
на міжнародному рівні
сприяння створенню в області офісу
євроінтеграції відповідно до Програми
діяльності Уряду

пошук можливостей будівництва мосту в
районі «Ямпіль – Косеуць» (Сороцький
район, Республіка Молдова)
відзначення Дня Європи на Вінниччині

напрацювання нових
міжрегіональних контактів з метою
укладання угод з регіонами країн ЄС

Реалізація проектів із залученням
міжнародної технічної допомоги

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

Енергоефективність
та інфраструктура

4

3

Освіта і наука

Урядування та
громадське суспільство

6

2

Охорона здоров'я

2

Туризм

19

Підприємництво

2

проектів
МТД

Реалізація проектів із
залученням міжнародної
технічної допомоги

2020

Продовження співпраці та постійний моніторинг
з діючими проектами та міжнародними
організаціями: ПРООН, USAID, ПРОМІС, DESPRO,
U-LEAD та інші
Надання всебічної допомоги громадам
у підготовці та реалізації проектів

Поширення кращих практик та
досвіду з реалізації проектів

Активізація спільної роботи органів державної
влади, територіальних громад та ГО із залучення
грантових коштів у розвиток територій

XVІ обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

Міжмуніципальне співробітництво

20,0
млн.грн.

Топ-областей України
по укладених договорах

ВИДІЛЕНО
КОШТІВ

ПОДАНО
ПРОЕКТІВ

44

Сумська

29

Черкаська

Волинська

2019 рік

21проект

33

Житомирська

Харківська

ПЕРЕМОЖЦІ

95

Вінницька

749

282

106

Полтавська

Україна

24
20

Чернігівська

14

Рівненська

14

Івано-Франківська

14

488

договорів

1143

громад

Вінницька
обл.

95

договорів

169

громад

Проект "Село. Кроки до розвитку"

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

33
переможці

по

50,0
тис.грн.

профінансовано
ПАТ «Миронівський
хлібопродукт»

Реалізація проектів за рахунок ДФРР

Розвиток
територіальних
громад

у 2019 році

187,8

7
проєктів

млн.грн.

освіта

21
проєкт

55,5

млн.грн.

1

інфраструктура

проєкт

45

млн.грн.

4

15,6

проєкти

1

млн.грн.

проєкт

спорт

4

проєкти

4

проєкти

39,2

млн.грн.

30

млн.грн.

2,5

млн.грн.

Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР

Розвиток
територіальних
громад

Галузь освіти
ДО

ДО

Капітальний ремонт
школи у смт Оратів

ДО

Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст
р-н «Поділля» у м.Вінниця

Реконструкція школи
у с. Сокіл

ПІСЛЯ

ПІСЛЯ

ПІСЛЯ

Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР
Охорона здоров’я

Розвиток
територіальних
громад

Безпека життєдіяльності
ДО

ДО

Реконструкція головного корпусу для
розміщення рентгенопераційного блоку в
окружній лікарні у м. Могилів-Подільський

Центр безпеки та центр надання
адміністративних послуг в с. Бабчинці

ПІСЛЯ

ПІСЛЯ

Реалізація окремих проектів за рахунок ДФРР
Спортивна інфраструктура

Розвиток
територіальних
громад

Транспорта інфраструктура

ДО

ДО

Будівництво стадіону на території
гуманітарно-педагогічного коледжу
в м. Вінниця

ПІСЛЯ

Реконструкція вул. Замостянської
в м. Вінниця

ПІСЛЯ

Реалізація інвестиційних проєктів за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
221,4
млн.грн.

реалізація перехідних
проєктів ДФРР

будівництво (модернізація),
енергозбереження опорних шкіл

2020

енергозбереження, модернізація закладів
охорони здоров’я

реконструкція, будівництво дошкільних
навчальних закладів

покращення спортивної інфраструктури
територіальних громад області

Реалізація проектів за рахунок субвенції на
формування інфраструктури ОТГ у 2019 році

Розвиток
територіальних
громад

розвиток
дорожньої
інфраструктури

20,7

млн.грн.

26

14,4

млн.грн.

8,1

млн.грн.

5,5

проведення робіт у
бюджетних закладах
соціальної сфери

млн.грн.

2,2

млн.грн.

передбачено

50,9
млн.грн.

96

14

проєктів

38
9
9

надійшло

50,9
млн.грн.

використано

50,8
млн.грн.

інші

99,8%

будівництво
(реконструкція)
мереж
водопостачання та
освітлення

придбання обладнання
та спецтехніки для
комунальних
підприємств ОТГ

Реалізація окремих проектів за рахунок
субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ

Розвиток
територіальних
громад

Капітальний ремонт даху і фасадів
школи Якушинецька ОТГ

Реконструкція будівлі під адміністративне
приміщення Сокиринецька ОТГ

Капітальний ремонт
дорожнього покриття
Іллінецька ОТГ

Реконструкція будівлі
пожежного депо
Северинівська ОТГ

Реалізація окремих проектів за рахунок
субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ
Кунківська ОТГ

Придбання транспортних засобів
спеціального призначення та комплектуючих
виробів до них

Тростянецька ОТГ

Капітальний ремонт будинку
культури Райгородська ОТГ

Капітальний ремонт дорожнього
покриття Тульчинська ОТГ

Реалізовані проекти за рахунок коштів
обласного екологічного фонду у 2019 році

Розвиток
територіальних
громад

8

7

техногенна безпека
(об’єкти водовідведення)

12,8

млн.грн.

13,0

поводження з відходами

7

41
проєкт

млн.грн.

збереження водойм
та річок
охорона атмосферного
повітря
інші

11,4

млн.грн.

10,0

млн.грн.

3,0

млн.грн.

збереження парків

12

1

1

5

збереження диких
тварин, в т.ч. зубрів

2,1

млн.грн.

0,3

млн.грн.

52,6
млн.грн.

Поводження з твердими побутовими
відходами
вартість

963,8
тис. грн.

потужність

мобільна сортувальна лінія у
Северинівській ОТГ
Жмеринського району

вартість

кошти
екологічного
тис. грн. фонду

2263,0
потужність

6 тис.
т/рік

800,0 кошти
екологічного
тис. грн. фонду

40 м2

Розвиток
територіальних
громад

Придбано

678

контейнерів

22

майданчики для
роздільного
збору ТПВ

плитки/зміну
(12 год.)

Обладнання для виробництва
тротуарної плитки з
пластикових відходів
в Іллінецькій

2

сміттєвоза

Заходи екологічного спрямування
Придбано потужність
земснаряд для
800-840
розчистки
м3/год
водойм

Розвиток
територіальних
громад

Відновлення та збереження парків
Северинівський парк,
Жмеринський район

розчистка р.Рось,
Погребищенський
район
розчистка
р.Вільшанка,
Липовецький район

Відновлення гідрологічного режиму

Печерський парк,
Тульчинський район

Озеленення території
лікарні ім. М.І.Пирогова

Реалізація природоохоронних заходів
за рахунок коштів обласного фонду
охорони навколишнього природного
середовища
реалізація екологічних
61,97
млн.грн.

2020

проектів

подальша розбудова інфраструктури системи
управління відходами відповідно до
Регіонального плану та територіальних
кластерів

упорядкування парків та природних
ландшафтів

будівництво очисних споруд,
реконструкція об’єктів водовідведення

розчищення рік, водойм

Впровадження системи електронних
закупівель за 2019 рік (станом на 02.01.2020)

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

Рейтинг Вінницької ОДА серед облдержадміністрацій України
за кількістю процедур в системі ProZorro
89 641

КМДА

24 183

Дніпропетровська ОДА
Вінницька ОДА

22 014

Полтавська ОДА

16 447

Харківська ОДА

15 924

Рівень економії коштів за
результатами проведення закупівель
через ProZorro по ТОП-3 ОДА

Черкаська ОДА

15 418

5,4%

Запорізька ОДА

14 699

Чернігівська ОДА

14 414

Житомирська ОДА
Луганська ОДА

1
1місце
місце

334,7

млн.грн.

3,6%

2,9%
1937,9
млн.грн.

428,0

млн.грн.

14 001
12 500

Вінницька ОДА

КМДА

Дніпропетровська ОДА

Економія коштів за результатами допорогових
закупівель за 2019 року (станом на 02.01.2020)

1378,6
УКРАЇНА тис
Всього
процедур

Вінницька ОДА,
РДА, обласний 22,0
тис
бюджет

1142,7
тис
Допорогові
закупівлі

19,0
тис

Розвиток міжнародних
відносин та грантової
діяльності

82,9%

Питома вага
допорогових
закупівель

86,4%

Економія
коштів
₴

46,8
млн.грн.
14%
від загальної
економії коштів

2
місце
в Україні

Підвищення ефективності
використання бюджетних коштів
при закупівлях через
підвищення конкуренції при проведені
електронну систему
закупівель за рахунок залучення обласних

постачальників до роботи у системі ProZorro
зменшення кількості відмінених процедур
закупівель

2020

з 30

тис.грн.

забезпечення проведення
допорогових закупівель через
ProZorro

перехід на професіоналізацію у сфері
публічних закупівель

запровадження закупівель через
ProZorro Market
забезпечення розвитку комунікацій з ГО щодо
забезпечення ефективності витрачання
бюджетних коштів

Кількість
ЦНАП, од.

40

6 філій

Кількість видів
адмін.послуг,
які надаються
через ЦНАП

144

+3,6%

+1в.п.

ніж у 2018 р.

+18%

Забезпечення
ефективної
роботи ЦНАП

ніж у 2018 р.

+14%

ніж у 2018 р.

ніж у 2018 р.

Організація надання адміністративних
послуг в області за 2019 рік

Кількість
адмін.послуг
наданих через
ЦНАП

Питома вага
послуг наданих
через ЦНАП
районів

1,49
млн.послуг

38,0%

Організація роботи Центрів надання
адміністративних послуг

Забезпечення
ефективної
роботи ЦНАП

За підтримки програми «U-LEAD з Європою»:
Надається ОДА та її структурними
підрозділами через ЦНАП
послуга «Прозорий офіс» Вінницької
міської ради

81

Забезпечено видачу паспортів громадянина
України та закордонних паспортів:

10

ЦНАП

Джулинська ОТГ
Калинівська ОТГ
Краснопільська ОТГ
Немирівська ОТГ
Якушинецька ОТГ

м. Вінниця
м. Козятин
м. Жмеринка
Барська РДА
Агрономічна ТГ

5 ЦНАП

5 ЦНАП

створено

модернізовано

Гніванська ОТГ
Джулинська ОТГ
Краснопільська ОТГ
Соболівська ОТГ
Студенянська ОТГ

Жданівська ОТГ
Якушинецька ОТГ
м. Жмеринка
м. Козятин
м. Могилів-Подільський

Запровадження надання адміністративних
послуг у електронній формі
запроваджено систему
подачі електронної
звітності SMART
Monitor

забезпечено доступ
до державних
електронних сервісів

Забезпечення роботи Центрів
надання адміністративних послуг
розбудова мережі ЦНАП в ОТГ

забезпечення стандартів доступності та
якості адміністративних послуг

надання адміністративних
послуг в електронній формі

2020

збільшення кількості послуг, які
надаються через ЦНАП

підвищення професійного
рівня спеціалістів ЦНАП

Становлення туристичної привабливості
Вінниччини

3

Формування
позитивного
туристичного
іміджу області

навчальні семінари

Бренд-сесія
Вінничини

прес-тур з
туристичними
компаніями, ЗМІ

участь у 25 ювілейній
Міжнародній виставці
«UITT: Україна – подорожі
та туризм»

Становлення туристичної привабливості
Вінниччини

6

виїзних обстежень об'єктів
туристичної інфраструктури

Формування
позитивного
туристичного
іміджу області

гастрономічний фестиваль традиційних
подільських страв «Диво з горнятка»
(свято тиманівської каші)

проведено підготовчі роботи щодо створення
науково-туристичного комплексу
«Липовецько-Іллінецька астроблема»
(Іллінецький кратер)

Реалізація проєкту «Подільський зоопарк як центр сімейного
дозвілля» (секторальна підтримка)
За рахунок коштів, отриманих
від Європейського Союзу у
рамках виконання Угоди про
фінансування Програми
підтримки секторальної
політики – Підтримка
регіональної політики України
передбачено

кошти ЄС

10,3
млн грн

загальний
вартість проєкту

Адміністративна будівля з вхідною
групою

16,9
млн грн
використано

2,6

млн грн

Будиночок Діда Мороза

2,7

з обласного
бюджету

млн грн

кошти
підприємства

млн грн

3,9

2,7

млн грн

0,4

млн грн

Розвиток туристичної
сфери області
розробка туристичного бренду області
10%
10%

зростання кількості туристів
зростання надходжень від
туристичного збору

продовження реалізації проекту
«Подільський зоопарк як центр сімейного
дозвілля»
продовження робіт щодо створення науковотуристичного комплексу «Липовецько-Іллінецька
астроблема» (Іллінецький кратер)
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ:
регіонального гастрономічного фестивалю
конкурсу екскурсоводів «Край, в якому я живу»

2020

прес-туру для представників туристичних
компаній, ЗМІ по визначених маршрутах
екскурсій для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Дякую за увагу!
м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 7
(0432) 66-14-38
(0432) 66-14-39
ums@vin.gov.ua

http://dmsrr.gov.ua
http://www.vininvest.gov.ua

