ЗАТВЕРДЖЕНО
голова обласної деф>

іної

ВІН
ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України у Вінницькій області за І півріччя 2017 року
відповідальним за які визначено Вінницьку обласну державну адміністрацію

ля#//

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Найменуванн
я завдання
Стратегії

Найменування
заходу (інстру
менту здійснення
заходу)*

Дата
початку/
за п е р т е

назва, дата та
номер ріш ення про реалізацію
програми (проекту) регіонального
розвитку, що реалізується в рамках
заходу

НІІЯ

здійсиен
ня
заходу
тих, що
тих, іцо дію ть з початку
виконання завдання

затверджені у
звітному
періоді

обсяг
фінансування,
передбачений
програмою
(проектом)
регіонального
розвитку, що
реалізується в
рамках заходу

з початку
реалізації
програми
(проекту)

за
звітний
період

фактично
профінапсований
обсяг коштів за
програмою
(проектом)
регіонального
розвитку, що
реалізується в
рамках заходу
3
початку
реалізані
ї
програм

н

за звітний
період

Індикатори результативності виконання
завдання***

найменування
індикатора,
одиниця виміру

(проекту

1. Розвиток
інфраструктур
и міст

1.1

.

Поточний
середній ремонт
а/д державного
значення М-21
Житомир*
Мог.Подільський
(через Вінницю)
(окремими
ділянками)

квітень
2017
року /
ж овтень
2017
року

прогнозов
а не
значення
індикатора

факти чн
е
значення
індикато
ра

)
П ідвищ ення ролі та ф ункціональних можливостей міст у подальш ому розвитку регіонів
Бю джетна програма
151 000
149 464
149 464
149 46
149 464
О своєно коштів
3 1 11020 «Розвиток
тис.гри.
4
тис.грн
тис.грн
на поточний
тис.грн
мережі та утримання
тис.гр
середній ремонт
автомобільних доріг
и
загального
Протяжність
користування»,
доріг загального
Розпорядження
користування, км
Кабінету М іністрів
України від 01.02.2017
року № 62-р

//

Стан виконання
завдання
(з порівняльною
оцінкою ф актично
виконаного і
запланованого)

залиш ок д о
заверш енії
я заходу
(+/-)

Виконані роботи по
поточному середньому
ремонту а/д
М-21
Ж итомир М ог.П одільськнй,
на ділянках
км 53+429 км 58+000
(с.Ж ежелів).
км 114+005 —
км 118+800
(смт.Стриж авка). км
104+ 642- к м 1 14+000
(м.К алинівка смт.Стриж авка)________

П роблем ні
питання, їх
вплив на
виконання
завдання
(з поясненням
при-чини їх
виникнення
та
зазначенням
механізм у
виріш ення)

1.2. Поточний
середній ремонт
а/д державного
значення М-12
Стрнй-ТернопільКіровоградЗнам ’янка (через
Вінницю)

червень
2017
року /
жовтень
2017
року

червень
2017
року /
ж овтень
2017
року

І.З.Експлуатаційн
е утримання та
поточний дрібний
ремонт а/д
загального
користування

2. Розвиток
сільської
місцевості

Постійно
протягом
року

2.1. Створення
2013/201
сприятливих умов 7 р.р.
для
функціонування
рибо
господарського
комплексу,
стабілізація та
нарощування
обсягів
виробництва
рибної продукції,
відтворення та
охорона водних
ресурсів
2.3. Виготовлення 2016 р.р.
та розміщення
екологічної
реклами

Бю джетна програма
3111020 «Розвиток
мережі та утримання
автомобільних доріг
загального
користування»,
Розпорядження
Кабінету Мі нісгрі в
України від 01.02.2017
року № 62-р
П останова КМУ від
29.03.2017р. № 3 0 3

Бю джетна програма
3 1 11020 «Розвиток
мережі та утримання
автомобільних доріг
загального
користування»

900
тис. гри.

575
тис.гр
н.

575
тис.грн.

575
тис.грн.

О своєно коштів
на поточний
середній ремонт
//
П ротяжність
доріг загального
користування, км

575
тис.грн.

Виконана ПКД майбутніх
років

110 400
тис.грн.

4 900
тис.гр
н.

4 900
тис.грн.

4 900
тис.грн.

Освоєно коштів
на поточний
середній ремонт
//
Протяжність
доріг загального
корисгування, км

4 900
тис.грн.

Виконані роботи по
поточному середньому
ремонту а/д М-12
Стрий-ТернопільКіровоград-Знам ’янка
на ділянці
км 378+000
- км 386+000 (окружна м.
Вінниці)

171 288
тис.грн.

143
388
тис.гр
н.

143 388
тис.грн.

143 388
тис.грн.

О своєно коштів
на
експлуатаційне
утримання та
поточний
дрібний ремонт
а/д загального
користування
тис.грн.

250 000,0
тис.грн.

143 388
тис.грн.

-1 0 6 6 1 2
тис.грн.

С творен н я ум о в д л я п о ш и рен н я п озитивни х п роц есів р озви тку м іст на інш і тер и то р ії, р о зв и т о к с іл ь с ь к о ї м ісц евості
Програма розвитку
210,9
210,9
0
0
0
Забезпечення
0
0
рибного господарства
млн.
млн.
вирощування
у Вінницькій області
грн., в
грн., в
прогнозованих
на 2013-2017 роки 18
т.ч.
т.ч.
обсягів товарної
ф у д н я 2012 р. № 417
обласний обл.бю
риби, тис. тонн;
(із змінами від 27
бю дж ет - д ж е т лю того 2015 року №
18,6 млн. 18,6
817)
млн.
грн.
Проведення
330
-20128
20458
грн.
зариблення
водних о б ’єктів,
тис. екземплярів

Регіональна програма
охорони
навколишнього
природного
середовища та
раціональною
використання
природних ресурсів на
2013-2018 роки,
затверджена рішенням
ІЗ сесії обласної Ради

розпоряджен
ня ОДА від
13.04.2016
року № 229
"Про
внесення
змін до
обласного
бю дж ету на
2016 рік"

20,0

20,0

20,0

20,0

Кількість
розміщ ених
білбордів в
місцях масового
публічного
доступу, шт.

40

40

0

Виконано експлуатаційне
угримання
автомобільних доріг
загального користування
по області
(ямковий ремонт,
озеленення, прибирання,
зимове утримання і т.ін.)

В 2017 році програма не
профі напсована

40 рекламних плакатів
розміщ ено на автобусах
міжміського, приміського
сполучення на території
області, а також на
марш рутах м.Вінниця.
Темою соціальної
реклами було
цивілізоване поводження
з побутовими відходами

Відсутність
ф інансування

6 скликання
від 18.12.12 р. № 418
3. Розвиток
інтелектуапьн
ого капіталу

3.1. Організація
га проведення
обласною свята з
нагоди
відзначення
Міжнародного
Дня сім ’ї

13-14
травня
2016
року

11-12
травня
2017
року

3.2. Організація
та проведення
новорічних та
різдвяних свят,
кількість осіб, які
прийняли участь

грудень
2016

Рішення сесії обласної
Ради від 11.02.2016
року № 51, «Про
продовження дії
обласної цільової
комплексної програми
підтримки сім'ї,
демографічного
розвитку,
попередження торгівлі
лю дьми га
забезпечення рівних
прав і можливостей
ж інок та чоловіків на
період до 2015 року,
затвердженої
рішенням сесії
обласної Ради від
04.03.2011 року № 65,
на 2016 рік»
Обласна комплексна
програми підтримки
сім ’ї, запобігання
домаш ньому
насильству,
забезпечення рівних
прав і можливостей
жінок та чоловіків та
попередження торгівлі
лю дьми на період до
2021 року, затвердженої
рішенням 13 сесії 7
скликання Вінницької
обласної Ради від
20.12.2016 року №
226.

П ід ви щ ен н я
Розпоряджен
ня
Вінницької
облдержадмі
ністрації від
21.04.2016
року № 262
«Про
організацію
та
проведення
заходів
М іжнародног
о дня сім 'ї у
2016 році

еф екти вн о сті ВИ К (
Обласни О блас
ний
й
бюджет,
бюдже
т, 65,4
65,4
тис.гр
тис.грн
н

Розпоряджен Обласни
ня
й
бюджет
Вінницької
92,4
обласної
адміністрації
від
16.04.2017
року № 265 «
про
організацію
та
проведення
обласної
акції»
«Подорож у
дитячий
світ»
Рішення сесії обласної Розпоряджен Обласни
Ради від 11.02.2016
ня
й
року № 51, «Про
Вінницької
бюджет,
продовження дії
облдержадмі ТИС. ф Н
обласної цільової
ністрації від
комплексної програми 12 грудня
підтримки сім'ї,
2016 року №
демографічного
932 «Про
розвитку.
заходи щодо
попередження торгівлі проведення
людьми та
новорічних і
забезпечення рівних
різдвяних
прав і можливостей
свят в
ж інок та чоловіків на
області»
період до 2015 року.

ри стан нн
Обласни
й
бюджет,
65,4
тис.грн

внутріш н іх
Обласний
бюджет,
65,4
тис.грн

к ік то р ів р о зви тк у регіонів
Кількість осіб,
1 100
які прийняли
участь

1100

0

100% -виконано

Облас
ний
бюдже
т 9 2 ,4

Обласни Обласний
й
бюджет
бю джет 92,4
92,4

Кількість осіб,
які прийняти
участь

1200 дітей

1200

0

100%

Облас
ний
бюдже
т,
351,75
тис.
грн

Обласни Обласний
й
бюджет,
бюджет, 351,75 тис.
351,75
грн
тис. грн

Кількість осіб,
які прийняли
участь

1200

1200

0

100%

4. Підвищення
рівня
інноваційної
та
інвестиційної
спроможності
регіонів

4.1 .Захист
інноваційних
проектів

4.2.3дійснення
заходів з метою
залучення
інвесторів для
реалізації
інвестиційних
проектів на
території
Вінницької
області

4.3.Проведення
презентацій
економічного,
інвестиційного,
експортного
потенціалу
Вінницької
області, участь у
міжнародних
виставках, бізнесфорумах з метою
підвищення рівня
обізнаності про
Вінницькій регіон
у світі
5. Розвиток
5.1 .Проведення
підприємниць інформаційнокого
навчальних
середовища та заходів для
конкуренції на підприємницьких
регіональних
структур області
товарних

затвердж еної
ріш енням сесії
обласної Ради від
04.03.2011 року № 65,
на 2016 рік
Протягом П рограма розвитку
2017
інформаційних та
року
інноваційних
технологій на 20162020 роки,
затвердж ено рішенням
сесії обласної Ради від
11.02.16 року 4 сесія 7
скликання № 47
2016/201
1 Ірограма розвитку
7 p.p.
між народного та
транскордонного
співробітництва
Вінницької області на
2016 - 2020 роки,
затвердж ена рішенням
4 сесії обласної Ради
7 скликання від
1 1.02.16р. № 4 6

Обласни
й
бюджет,
1300,0
тис. грн..

Програма
розвитку
міжнародног
о та
транскордон
ного
співробітниц
тва
Вінницької
області на
2 0 1 6 -2 0 2 0
роки,
затверджена
рішенням 4
сесії обласної
Ради 7
скликання
від 11.02.16р.
№ 46

650,0
тис.гр
н.

45 тис.
грн..

2016/201
7 p.p.

Ріш ення 4 сесії 7
скликання від
11.02.2016 № 46 Про
П рограму розвитку
між народного та
транскордонного
співробітництва
В інницької області на
2016 - 2020 роки

Обласни
й
бюджет:
2016р.100,0
тис. грн.;
2017р. 100,0
тис. грн.

2015/201
6

Ріш ення 31 сесії
обласної Ради 6
скликання від 16 січня
2015 року' № 805 «1 Іро
обласний бю дж ет на
2015 рік» (зі змінами)

Рішення 3
3 7 5 ,0
сесії обласної т и с . грн .
Ради 7
скликання
від 16 грудня
2015 року №
22 «Про

650,0
тис.грн.

650,0
тис. грн.

45 тис.
грн..

Кількість
гірофінансованих
проектів, ш г..

29

Кількість
130
інвестиційних
проектів, од
Загальна вартість 9.1
проектів, млрд.
фН.

29

0

100%

180

50

11,22

2,12

У 1 півріччі 2017р.
реалізовано 11
інвестиційних проектів
загальною вартістю 0,55
м лрдф н

50,0
тис.
фН.

129,0
тис.грн.

34,4

Кількість заходів
в яких прийнято
участь

40

24

-16

2 1 5 ,0
ти с .г р

2 8 7 ,7 7
ти с . грн

135,0
т и с .г р н .

К іл ь к іс т ь
п роведених
за х о д ів , од.

7

8

+1

II.

Виконано

ринках

6. Раціональне
використання
природноресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та
найцінніших
природних
територій

5.2. Підтримка та 20162017 рр
розвиток
особистих
селянських
господарств,
фермерських
господарств,
сільськогосподарс
ьких
обслуговуючих
кооперативів як
рівноправних
форм
господарювання в
сільській
місцевості,
закріплення
позитивних
тенденцій у їх
діяльності
6.1. Виготовлення 2016 р.р.
презентаційного
альбому
«Заповідні
куточки
Вінниччини»
(2016 р.)

6.2. Здійснення
заходів щодо
відновлення
корінних
природних
комплексів на
територіях та
о б’єктах
природнозаповідного
фонду
6.3. Розширення
мережі сільського
зеленого туризму,
підвищення
категорії за
Програмою
"Українська
гостинна садиба"

2016 р.р

2016/202
Орр

П рограма розвитку
особистих селянських,
фермерських
господарств,
кооперативного руху
на селі та дорадництва
на 2016-2020 роки, 11
лю того 2016 року, №
40

обласний
бю дж ет на
2016 рік» (зі
змінами)
58,4 млн.
Програма
грн.
розвитку
особистих
селянських,
фермерських
господарств,
кооперативно
го руху на
селі та
дорадництва
на 2016-2020
роки, 11
лютого 2016
року, № 40

розпоряджен
Регіональна програма
ня ОДА від
охорони
13.04.2016
навколиш нього
року № 229
природного
"Про
середовищ а та
внесення
раціонального
змін до
використання
природних ресурсів на обласного
2013-2018 роки,
бюджету на
затверджена рішенням 2016 рік"
13 сесії обласної Ради
6 скликання
розпоряджен
від 18.12.12 р. № 4 1 8
ня ОДА від
13.04.2016
року № 229 та
від
10.08.2016
року №583

9,6
млн.
грн.

4,3 млн
грн.

3,6 млн
грн.

Створення
фермерських
господарств

2219

2095

-124

За 2016 рік кількість
фермерських господарств
збільш илась на 74 од

створення
сільськогосподар
ських
обслуговуючих
кооперативів

189

95

-9 4

С творено 1 кооператив

Надруковано 109
примірників
фотоальбому. До альбому
увійш ли фотографії 10
об'єктів природнозаповідного фонду

30,0

30,0

30,0

30,0

Кількість
репрезентованих
о б ’єктів ПЗФ, од.

15

15

0

2164,6

1424.6

1210.0

956,7

Охоплено
територій від
загальної площі
о б’єктів
природнозаповідного
фонду, од.

8

5

3

Охоплення
сільських садиб
(% )

40

24

16

Відсутність
вільної землі,
нестача
обігових
кош тів,
недоступність
банківського
кредитування,
низька
обізнаність
лю дей щ одо
створення
фермерських
господарств та
обслуговую чи
X
кооперативів

Роботи завершені на
територіях 5 о б ’єктів,
ще на 3 - роботи
проведено частково.
Кош ти освоєно на
55,9% .

П ланується
заверш ення
робіт у 2017
році

Ф інансування на
розвиток сільського
зеленого туризму не
виділялось, оскільки на
програму розвитку
туризму у Вінницькій
області на 2017-2020
роки не було виділено
коштів.

Н едосконаліст
ь законодавчої
бази; слабка
під гримка з
боку держави;
слабка
інформаційна
інфраструктур
а; відсутність

соціальної
реклами;
відсутність
пільгових
кредитів та
субсидій;
психологічний
бар'єр;
слабкість
професійних
громадських
об'єднань.
7. Розвиток
транскордонно
го
співробітницт
ва

8.Диверсифіка
ція джерел
снсргопостача
ння та
підвищення
рівня
енергоефектнв
ності в
регіонах

7.1 .Забезпечення
заходів з
функціонування
Єврорегіону
«Дністер»

2016/201
7 р.р.

7.2.Проведення
2016/201
взаємних робочих 7 р.р.
візитів,
економічних
МІСІЙ 3 мстою
налагодження
співпраці,
укладання угод
(протоколів) про
співробітництво,
встановлення
б ізн ес -к о н та к т
8.2.Реалізація
2016 рік
заходів з
підвищення
енергоефекти внос
ті та зменшення
споживання
енергетичних
ресурсів у
Вінницькій
області

Рішення 4 сесії 7
скликання від
11.02.2016 № 46 Про
Програму розвитку
міжнародного та
транскордонного
співробітництва
Вінницької області на
2016 - 2020 роки
Рішення 4 сесії 7
скликання від
11.02.2016 № 46 Про
Програму розвитку
міжнародного та
транскордонного
співробітництва
Вінницької області на
2 0 1 6 -2 0 2 0 роки

«Про програму
підвищення
енергоефективності та
зменшення
споживання
енергоресурсів у
Вінницькій області
на 2010-2015 роки»,
затверджена рішенням
обласної Ради від 25
жовгня 2010 року
№ 1116

«Про
продовження
строку
виконання
«Програми
підвищення
енергоефекти
вносгі та
зменшення
споживання
снергоресурс
ів у
Вінницькій
області на
2010-2015
роки»,
затверджена
рішенням
обласної
Ради від 30
червня 2016
року № 127

Обласнії
й
бюджет:
2016 р.600,0
тис.грн.;

600
тис.
грн.

357,5
тис.грн.

357,5
тис.грн

кількість
реалізованих
спільних
проектів

7

4

-3

Обласний бюджет:
2016 р.- 600,0 тис.грн.;

Обласни
й
бюджет:
2016 р.80,0
тис.грн.;
2017р.80,0
тис гри.

40,0
тис.
грн.

111,9
тис.грн

33,9

Кількість
підписаних угод
про партнерство

220

211

-9

Обласний бюджет:
2016 р,- 80,0 тис.грн.;
2017р.- 80,0
тис грн.

51 1,44

7 0 1 ,9 2 4

Обсяг
споживання
традиційних
ПЕР
бю джетними
закладами
області та підпр.
ТКЕ, тис. тонн,
умовного
палива/рік.

146.52

-5,4

м лн
гри

2 3 3 .7 9 5
м лн грн

151,92

м лн
гри

За 2016 рік переведено 48 Недостатнє
котелень на
залучення
альтернативні види
кош тів на
палива гіри 47
виконання
запланованих.
енергоефектнв
них заходів
протягом 2016
року 3
держ авного та
обласного
бю джетів.
П ереваж на
більш ість
заходів
виконані за
рахунок не
бю дж етного
фінансування.

1001,64
м ли. гри

Заб езп ечен н я ком ф ортного та безп ечн ого ж и ттєв о го середовищ а д л я лю дин и незалеж но від м ісця її п р о ж и в ан н я
9. Підвищення
стандартів
життя в
сільській
місцевості

9.1.Реалізація
державної
політики,
спрямованої на
розвиток
роздрібної та
оптової торгівлі, а
також
торговельновиробничої сфери
і побутового
обслуговування
населення
9.2. Вивчення
питання стосовно
можливості
удосконалення
інформаційноаналітичної
системи
соціального
захисту населення
з включенням до
неї відомостей
про перелік
соціальних
послуг, реєстр
суб'єктів, які
надають соціальні
послуги, реестр
осіб, які
отримують
соціальні послуги
9.3. Забезпечення
визначення
потреб населення
адміністративнотериторіальної
одиниці у
соціальних
послугах

9.4 Забезпечення
вивчення питання
стосовно
запровадження

2016/
2017
роки

П рограма
економічного і
соціального розвитку
В і н н и ць кої обл асті на
2016 рік, затверджена
рішенням 3 сесії
обласної Ради 6
скликання від 16.12.15
р. № 21

2013/201
6 р.р.

Закон України «Про
соціальні послуги» та
Постанова Кабінету
М іністрів України від
7 жовтня 2015 р. №
821 «Деякі питання
реал ізації у 2015-2017
роках Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до
2020 року»

Рішення сесії
обласної
Ради від
30.06.2016
року № 124,
«Про
Комплексну
цільову
програму
соціального
захисту
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки

2013/201
6 р.р

Наказ М іністерства
соціальної політики
України від
20.01.2014 року № 2 8 ,
яким затверджено
Порядок визначення
потреб населення
адм ін істрати вн отериторіальної
одиниці у соціальних
послугах, надсилаємо
узагальнену потребу у
соціальних послугах
по області

2013/201
6 рр

Постанова Кабінету
М іністрів України від
7 жовтня 2015 р. №
821 «Деякі питання

Рішення сесії
обласної
Ради від
30.06.2016
року № 124,
«Про
Комплексну
цільову
програму
соціального
захисту
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки
Рішення сесії Обласни
й
обласної
Ради від
бюджет,
30.06.2016
85.0 тис.

Обласни
й
бюджет,
20,0 тис.
грн

Облас
ний
бюдже
т,
20,0
тис.
грн

Облас
ний
бюдже
т. 85.0

Кількість
розширених
мереж
торгівельних
закладів, од.

6320

7112

+792

- раз в рік в області
проводиться
моніторинг
відкриття
о б ’єктів торгівлі,
ресторанного
господарства та побуту

відсотки

100

80

-20

80 % виконано

Кількість послуг

200 тис.

189,2 тис.

-10 .8 тис

94,6 %

Кількість нових
послуг в 5
закладах
пілотного

4

3

-1

75%

- недостатня
забезпеченість
закладами
роздрібної
торгівлі та
побутового
обслуговуванії
я населення;
- низький
рівень доходів
населення

надання нових
соціальних
послуг особам,
які перебувають у
складних
життєвих
обставинах, за
місцем їх
проживання,
зокрема на базі
діючої мережі
закладів та
установ, що
надають такі
послуги
9.5. Забезпечення
широке
ін(}юрмування
населення про
падання
соціальних
послуг, зокрема
шляхом
організації
розповсюдження
соціальної
реклами,
проведення
роз'яснювальної
роботи, виступів
у засобах масової
інформації
9 6 Забезпечення
проведення
моніторингу та
оцінки діяльності
суб'єктів, які
налають соціальні
послуги

9.7 Забезпечення
визначення
потреб у
підготовці,
перепідготовці та
підвищенні
кваліфікації

реалізації у 2015-2017
роках Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до
2020 року»-

2013/201
6 р.р.

2013/201
6 р.р.

2013/201
6 р.р

року № 124,
«Про
Комплексну
цільову
програму
соціального
захисту
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки

Рішення сесії
наказ М іністерства
обласної
соціальної політики
Ради від
України від
28.10.2014 року №
30.06.2016
828, яким затверджено року № 124.
Методичні
«Про
Комплексну
рекомендації щ одо
цільову
інформування
населення про
програму
соціального
соціальні послуги
захисту
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки
наказ Міністерства
соціальної політики
України від
27.12.2013 року № 9 0 4
Про затвердження
методичних
рекомендацій
проведення
моніторингу та оцінки
якості соціальних
послуг

грн.

тис.
грн.

проекту

Обласни
й
бюджет,
40,0 тис.
грн.

Облас
ний
бюдже
т, 40,0
тис.
грн.

Відеоролики

47

47

0

100 % виконано

статті

218

193

-25

88,5 %

Облас
ний
бюдже
т. 20.0
тис.
грн.

Кількість
перевірок
Внутріш ня
перевірка оцінки
якості надання
послуг

50

50

0

100 % виконано

Облас
ний
бюдже
т,
145,0
тис
гри.

Кількість осіб,
які підвищили
кваліфікацію

85

89

+4

104,7% перевиконано

Рішення сесії Обласни
обласної
й
Ради від
бюджет,
30.06.2016
20.0 тис.
грн.
року № 124,
«Про
Комплексну
цільову
програму
соціального
захисту
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки
Рішення сесії Обласни
обласної
й
Ради від
бюджет,
30.06 2016
145.0
року № 124.
тис. грн.
«Про
Комплексну

(післядипломній
освіті) соціальних
працівників,
інших фахівців,
що надають
соціальні
послуги, з метою
формування
обсягів
державного
замовлення на
відповідний рік
9.8. Вивчення
досвіду
європейських
країн з питань
організації та
надання
соціальних
послуг, сприяння
залученню
міжнародної
фінансової та
технічної
допомоги для
реформування
системи
соціальних
послуг
10.
10.1.Розширення
Модернізація
мережі
системи освіти дошкільних
навчальних
закладів.

і 1. Створення
умов для
формування
здорово 10
населення

цільову
програму
соціальною
захисту'
населення
Вінницької
області на
2016-2018
роки

2013/201
6 p.p.

1Іротягом
2017
року

Обласна комплексна
програма « Сільська
школа»

10.2.
Функціонування
освітніх округів

Протягом
2017
року

Постанова Кабінету
М іністрів України від
20.12.2015 року № 7 9
«Про внесення змін до
деяких постанов
Кабінету М іністрів
У країни»

11.1. Здійснення
раннього
виявлення ВІЛінфекції у групах
ризику

2016/202
0 pp.

Обласна програма
«М айбутнє
Вінниччини в
збережені здоров'я
громадян» на 20162020 роки

Місцеві
бюджети
та
інші
джерела
фінансув
ання
Місцеві
бюджети

Рішення 4
5 4 6 5 ,8
сесії обласної ти с .г р и .
Рали 7
скликання
від 11 лютого
2 0І6р № 4 5

1100,1
08
ти с.І р
н.

2 ,9 4
т и с .г р и

Поїздки за
кордон

4

4

0

100% виконано

П риїзд делегації
з Румунії

1

1

0

100% виконано

Кількість
дош кільних
навчальних
закладів, шт.

799

805

+6

0%

Буде
реалізовуватис
я у 11 півріччі
2017 р.

Кількість
освітніх округів

11

4

-7

36%

Пош иреність
ВІЛ серед
вагітних

0,2%

0,23% (на
01.07.17р.
)

+0,03%

Показник вище
прогнозованого на 0,03%

Процес
формуванні
освітніх
округів
заверш иться
після
о б ’єднання
територіальни
х громад
Показник
вище
прогнозованог
0

Частота передачі
BIJI від матері до
дитини

2,5%

2,5%

0

Частота передачі ВІЛ від
матері до дитини - з
числа дітей 2015 року
народження, згідно
наказу МОЗ України 612

Відсоток В1Лінфікованих осіб,
які пройшли
медичний нагляд
протягом року,
серед загального
числа В1Лінфікованих осіб,
які перебувають
на обліку

85,0 %

81,3% (на
01.07.17р.
)

-3,7%

від 03.08.2012, може бути
обрахована лиш е у
жовтні 2017 року.
Нижче прогнозованого на
2,7%
Примі пса:
Показник покращився
порівняно з минулим
роком на 2,6%

Проблемні
питання:
- міграція
населення;
-відмова від
проходж ення
медичного
нагляду.
Ш ляхи
виріш ення:
- розш ирення
мережі
кабінетів
«Довіра»;
децнтралізація
APT
(втілю ється);
створення
виїзної
ам булаторії
Центру
СНІДу.

11.2.Забезпечення 2016/202
лабораторного
0 рр.
супроводу перебіг
ВШ -інфекції

11 3. Забезпечення
ефективного
лікування ВІЛінфіковапих
пацієнтів

2016/202
0 pp.

Обласна програма
«М айбутнє
Вінниччини в
збережені здоров'я
громадян» на 20162020 роки
Обласна програма
«М айбутнє
Вінниччини в
збережені здоров'я
іромадян» на 20162020 роки

Рішення 4
сесії обласної
Ради 7
скликання
від 11 лютого
2016р. № 4 5
Рішення 4
сесії обласної
Ради 7
скликання
від 11 лютого
2 0 16р. № 4 5

531,71

376,6

186,7

2672,14

Обласний
бюджет
1512,73
тис. гри
Районні
бюджети
та
бюджети
міст
842,992
тис. гри

297,25

100

73.1

Кількість осіб 3
ВШ -інфекцією ,
які отримують
APT

1377

Відсоток
зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих
пацієнтів з ТБ, які
отримували APT
під час лікування
ТБ

90%

1668 (на
01.07.17р.

+291

Перевищ ує прогнозоване
на 21,1%

-13,8

Показник нижче
прогнозованого
80 осіб із 105, серед 105 осіб
із діагностованим
губеркульозом - 13 померло
(пізно виявлені у важкому
стані, не рекомендовано
призначити ВААРТ до
поліпшення стану)

)

76,2% (на
01.07.17р.)

Іроблемні
питання:
Іеможливість
вчасного
призначення
ВААРТ хворим
на ТБ через
важкість стану
та відмову
хворих від
ВААРТ
Іпяхи вирішення:
застосування
молекулярногенетичного
методу
діагностики
(GcenXpert)
харкотиння з
метою раннього
виявлення ТБ
(втілюється);
скринінгове
анкетування
хворих(втілюегь
ся)

11.4. Забезпечити
2016/202
0 рр.
розробку
локальних
протоколів
надання медичної
допомоги
(клінічних
маршрутів
пацієнтів)
11.5.Забезпечити
2016/202
проведення
0 рр.
трснінгів,
навчання
медичних
працівників в
закладах охорони
здоров’я
11.6.Розробити
2016/201
методику та
7рр.
створити
регіональні та
локальні
формуляри
лікарських
засобів;

12 С оц іокультур н и й
р озви то к

Наказ М ОЗ України
від 16.09.201 1 р №
597

Впровадження
локальних
протоколів
надання
медичної
допомоги
(клінічних
маршрутів
пацієнтів)
Проведення
виїзних засідань

Наказ М ОЗ України
від 16.09.2011 р .№
597

Наказ МОЗ України
від 16.09.201 1 р №
597

11.7. Подальше
впровадження
моніторингу
побічних реакцій
лікарських
засобів.

2016/201
7рр.

Наказ М ОЗ України
від 16.09.2011 р №
597

11.8.Проведення
чемпіонатів
області з видів
спорту серед
різнихвікових
ф уп

2017 р.

12 1 Заходи по
відродженню
національних
культур

2 0 17 р

Рішення 4 сесії
обласної Ради 7
скликання від 11
лютого 2016 року №
49 «Про цільову
соціальну Програму
розвідку фізичної
культури і спорту у
Вінницькій області на
2016-2020 роки»
П роф ам а підтримки
діяльності
національнокультурних товариств
області та
забезпечення
міжконфесійної

4262,1

3100,6

3000,0

3000,0

164000.0

44000.
0

164000
0

44000

Кількість
призначень
лікарських
засобів з
Державного
формуляра від
загальної
кількості
призначених
лікарських
засобів
Кількість
повідомлень про
побічні р еак ц ії/
відсутність
ефективності
(форма 137/о) з
ЛП З області, що
були надіслані
до ДЕЦ МОЗ
України
Кількість заходів

Кількість
проведених
заходів .захід

30/рік

24/1
півріччя

55/рік

-32
23/
станом на
01.07.201
7р.

100%

100%

-6

В ідсутність до
деяких
нозологій
Н аціональних
стандартів
(уніф ікованих
клінічних
протоколів)

0

2000 карт
повідомлен
ь/на рік (у
Вінницькій
області)

923 картповідомл
ень за 1
півріччя2
017 року

-1077

170

93

-77

18

13

-5

П ідтримка національно
культурних товариств
області у
проведенні культурномистецьких. заходів
спрямованих на
гармонійне поєднання

13. Надання
якісних
житловокомунальних
послуг,
забезпечення
житлом ”

12.2 Захист
суспільної моралі
та забезпечення
духовного и
розвитку
Вінниччини

2017

12.3. Збереження
та розвиток
базової мережі
регіонів України

20162017
роки

12.4.
Відродження
мережі
кінопрокату
області, її
технологічна
модернізація,
зокрема
оснащення
підприємств
кінопрокату
сучасним
обладнанням та
пересувними
кіноустановками.
13.1.
Реконструкція
існуючих очисних
споруд:

20132017
роки

в м. Гайсин.

20 і з 
г о їв рр.

злагоди і духовно
морального розвитку
Вінниччини на 20162020рокн
Від 11.02.2016
рішення № 36 4 сесії 7
скликання
Програма підтримки
діяльності
національнокультурних товариств
області та
забезпечення
міжконфесійної
злагоди і духовно
морального розвитку
Вінниччини на 20162020роки
Від 11.02.2016
рішення № 36 4 сесії 7
скликання
Державна цільова
національнокультурна програма
розвитку культу ри та
мистецтва
Єдина комплексна
програма розвитку
галузі культури та
духовного
відродження у
Вінницькій області на
2013-2017 роки,
затвердженої
рішенням 13 сесії
обласної ради 6
скликання 18 грудня
2012 року № 4 1 4

Регіональна програма
охорони
навколиш нього
природного
середовища та
раціонального
використання
природних ресурсів на
2013-2018 роки,
затвердж ена рішенням
13 сесії обласної Ради
6 скликання
від 18.12.12 р. №418

української нації та
національних спільнот
області

265000

1472,7
тис.грн.

розпорядження
ОДА від
13 04.2016
року №229
"Про внесення
змін до
обласного
бюджету на
2016 рік”

1825,0

106432

1472,7
тис.гр
н.

0,0

265000

1459,6
тис.грн.

1036,0

106432

1459,6
тис.грн.

1036,0

Кількість
проведених
за х о д ів ,захід

15

7

-8

Кількість
закладів
культури

5

5

0

Кількість
сеансів, од.

4000

1106

-2894

Кількість
глядачів, тис.осіб

120

33,7

-86.3

Готовність об’єктів
до введення в
експлуатацію, (%)

1

0

1

Проведена робота серед
ш колярів та молоді по
формуванню цілісних
високодуховних
цінностей, запобігання
негативним процесам в
духовній сфері,
популяризація здорового
способу життя, сімейних
цінностей, моральних і
фізичних якостей

Відсутність
базового
кінотеатру
Н едостатнє
або відсутнє
фінансування
дирекцій
кінові
деомереж і,
закриття
закладів
кіновідео
мережі області

Освоєно 60% фінансування

Планується
завершення
робіт у 2017 році

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

15. Розвиток
прикордонних
територій

14.1.Участь
спортсменів
Вінниччини у
чемпіонатах,
Кубках сві їу та
Європи, інших
міжнародних
змаганнях

Протягом
року

14.2. Проведення
ярмаркових
заходів всіх рівнів
та максимально
можливого
використання
місцевого
виробничого і
сільськогосподарс
ького потенціалів
в забезпеченні
потреб населення
14.3 Обмін
культур-номистецькими
акціями між
Вінницькою та
Донецькою
областями

2016/
2017рр.

15.2. Проведення
міжнародних та
всеукраїнських
культурномистецьких акцій

20162017
роки

2016/
2 0 ) 7рр

Ріш ення 4 сесії
обласної Ради 7
скликання від 11
лю того 2016 року №
49 «П ро цільову
соціальну Програму
розвідку ф ізичної
культури і спорту у
Вінницькій області на
2016-2020 роки»______
П рограма
економ ічного і
соціального розвитку
В інницької області на
2016 рік, затвердж ена
ріш енням 3 сесії
обласної Ради 6
скликання від 16.12.15
р. № 21

М еморандум про
співпрацю між
управлінням и
культури Вінницької
та Д онецької
областей, в рамках
всеукраїнського
проекту культурної
інтеграції
«У країнський Донбас»
Є дина комплексна
програма розвитку
галузі культури та
духовного
відродж ення у
Вінницькій області на
2013-2017 роки,
затвердж еної
ріш енням 13 сесії
обласної ради 6
скликання 18 грудня
2012 року № 4 14______

Директор Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації

835,0

329,0

354,0

354,0

Кількість осіб

300

84

-216

Кількість
проведених
ярмарків, шт..

січеньчервень
2016р
2177 шт.

січеньчервень
2016р.
2183 шт.

+6

На яку суму
продано товарів

січеньчервень
2016р
99,1
млн.грн

січеньчервень
2017р.
116,4
млн.грн

+ 17,3 млн
.грн

+1

Кількість візитів

1177,0
т и с .г р н .

799,0
т и с .г р н

Кількість
акцій

15

15

- постійно в раионних
центрах та містах
обласного значення
проводяться ярмаркові
заходи на постійно
дію чи х ярмарках

2016 р. відбулось на
візит більше ніж
заплановано

100% виконано

Володимир МЕРЕЖКО

необгрунтован
є зростання
цін на
продукти
харчування

