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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на
2021 рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціальноекономічної ситуації в області у 2020 році, з урахуванням завдань і положень
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. №695), а також
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2027 року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької
обласної Ради від 21 лютого 2020 р. №921).
У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно реалізувати для
досягнення пріоритетних завдань розвитку Вінниччини у 2021 році. Також,
представлені: прогнозні критерії досягнення, основні показники
економічного і соціального розвитку області на 2021 рік (розраховані на базі
сценарію відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних
втрат, викликаних пандемією COVID-19 в Україні та світі у 2020 році), а
також орієнтовні переліки інвестиційних проєктів та галузевих програм, які
планується реалізувати у 2021 році.
Головною метою Програми є забезпечення сталого розвитку
соціально-економічного
потенціалу
області
шляхом
підвищення
конкурентоспроможності економіки регіону, посилення інвестиційної та
інноваційної привабливості, модернізації соціальної сфери, створення
сприятливих умов для розвитку самодостатнього місцевого самоврядування
задля покращення рівня добробуту та соціальної захищеності населення.
Методологічною основою розроблення Програми є:
 Закони України:
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові
програми», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про
стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної
політики», «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну
діяльність», «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього
підприємництва в Україні»; «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого
самоврядування та районних державних адміністрацій».
 Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки»;
- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту
державного бюджету»;
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- від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2021-2023 роки»;
- від 12.06.2020 №471 «Про затвердження Програми діяльності
Кабінету Міністрів України»;
- від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на 2020-2022 роки».
 Постанови Верховної Ради України:
- від 12.06.2020 № 471-2020-п «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України»;
- від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».
Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціальноекономічного розвитку на 2021 рік, а також заходи та шляхи їх досягнення,
спрямовані на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального
розвитку та на створення необхідних умов для стабілізації економіки,
подальшого зростання та запобігання економічному спаду.
Інформаційна складова Програми базується на фактичних показниках
економічного і соціального розвитку Вінницької області за 2020 рік, за
наявною офіційною статистичною інформацією, а також пропозиціях
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних
підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення та рад об’єднаних територіальних громад.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих
працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи
реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади та
місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.
Програмою враховано реалізацію затверджених галузевих програм,
враховано пропозиції постійних комісій обласної Ради, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, які розробили відповідні
розділи Програми.
Облдержадміністрація здійснює поточне управління і оперативний
контроль ходу реалізації програмних заходів та щоквартально звітує перед
обласною Радою про її виконання. Річний звіт про виконання Програми
подається на розгляд обласної Ради для затвердження його в установленому
порядку.
Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії обласної Ради за
поданням обласної державної адміністрації.
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I.

АНАЛІТИЧНИЙ
ОГЛЯД
ЕКОНОМІЧНОГО
І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ НА
ПОЧАТОК ПРОГНОЗНОГО ПЕРІОДУ

Загальна оцінка соціально-економічного стану області.
У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси
виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19, внаслідок чого
відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, в тому
числі і в Україні.
Основні показники, що
соціальний розвиток області1:

характеризують

економічний

та

 надходження до зведеного бюджету зросли на 9,6%, в тому числі до
бюджету області (загальний і спеціальний фонди) зменшилось на 0,03%;

 надходження

до загального фонду
територіальних громад збільшились на 6,2%;

бюджетів

об’єднаних

 надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва збільшилися на 39,6%;

 обсяги експорту товарів збільшились на 7,7%;
 індекс будівельної продукції становив 102,4%;
 оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах збільшився
на 3,4%;

 індекс споживчих цін за січень-вересень 2020 року до грудня 2019
року становить 100,0% (1 місце серед регіонів України);

 індекс промислового виробництва становить 91,1%;
 індекс реальної заробітної плати становив 109%;
 І місце за обсягом виробництва валової продукції сільського
господарства, по виробництву (реалізації) м’яса;

 ІІ місце за обсягом виробництва валової продукції сільського
господарства на 1 особу та по виробництву молока;

 ІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за
кількістю закупівель через електронну систему ProZorro.
За результатами рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку
регіонів України за 1 півріччя 2020 року, який здійснює Міністерство
розвитку громад та територій України область зайняла 3 місце за напрямком
«Економічна ефективність».

1

за 9 місяців 2020 року до відповідного періоду минулого року
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ
ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Діяльність місцевих органів
державної влади Вінниччини була спрямована на ефективну реалізацію
державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності,
правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання відповідних
завдань Президента, Уряду України.
З цією метою в області проводяться наступні заходи:
- підготовка та удосконалення системи територіальної оборони
області;
- підготовка території держави до оборони;
- сприяння відбору громадян для проходження військової служби за
контрактом;
- забезпечення призову громадян України на строкову військову
службу;
- шефська допомога військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Виконання зазначених заходів проводиться в області в рамках
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та
громад» (далі - Програма), в якій визначені основні завдання, цілі та
пріоритети з питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та
правопорядку, захисту прав та свобод громадян.
З метою підготовки до територіальної оборони проведено ряд заходів:
- 2 штабних тренування з територіальної оборони зі штабами зон та
окремою бригадою територіальної оборони під керівництвом заступника
командувача військ оперативного командування “Південь” з територіальної
оборони;
- одноденні збори з посадовими особами штабу зони (районів)
територіальної оборони під керівництвом військового комісара обласного
військового комісаріату;
- 4 штабних тренування зі штабами зони, районів територіальної
оборони під керівництвом військового комісара обласного військового
комісаріату;
- 2 штабних тренувань з окремою бригадою територіальної оборони
під керівництвом командира бригади за планом командувача Сухопутних
військ ЗС України та під керівництвом начальника штабу – першого
заступника командувача Сухопутних військ ЗС України;
- штабне тренування з окремою бригадою територіальної оборони під
керівництвом начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗС України;
- стратегічне штабне навчання зі штабами зон територіальної оборони,
органами військового управління ЗС України, інших військових формувань
та правоохоронних органів під керівництвом Головнокомандувача ЗС
України.
Протягом 9 місяців поточного року здійснювався збір та узагальнення
інформації щодо виконання запланованих заходів з підготовки території
держави до оборони.
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До військових частин Збройних Сил України відібрано та направлено
1210 осіб (план – 1138 особи), з якими укладено контракти для проходження
військової служби, що складає 106% виконання планового завдання за 9
місяців 2020 року.
В області проводиться значна робота щодо забезпечення виконання
заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів
громадян України на строкову військову службу.
11 березня 2020 року під керівництвом начальника штабу-першого
заступника командира військової частини А2393 на базі обласного збірного
пункту (м. Козятин) було проведено інструкторсько-методичний збір на
тему: «Порядок організації та проведення заходів призову громадян України
на строкову військову службу у військових комісаріатах оперативного
командування «Південь».
Під час весняно-літнього призову до військових частин Збройних Сил
України та інших військових формувань відправлено 800 призовників, що
складає 100% планового завдання, визначеного розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 179-р.
Облдержадміністрацією розроблено та укладено угоди про організацію
шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими
частинами, визначеними Указом Президента України та розпорядженням
голови облдержадміністрації.
Станом на 01 жовтня 2020 року з обласного бюджету на реалізацію
заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області
на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та
громад» виділено 3,3 млн грн.
За 9 місяців поточного року, волонтерськими, громадськими
організаціями і населенням районів та міст обласного значення Вінниччини в
зону проведення ООС (АТО) для учасників ООС (АТО) та жителів
звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської
областей надана гуманітарна допомога орієнтовно на суму 37,36 млн грн.
До переліку гуманітарної допомоги входять: бронежилети – 1809 штук,
шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць, в т.ч.
надано в оренду автомобіль швидкої допомоги УАЗ-452, продукти
харчування – 3397,5 тон, близько 10 тон інших матеріально-технічних
засобів.
У поточному році в провадженні знаходилось 50783 кримінальних
правопорушення, зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань
у січні – вересні поточного року 7991 (без врахування закритих) кримінальне
правопорушення, за якими по 4835 (53,4%) повідомлено про підозру особам,
які їх вчинили.
За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування
закритих) 34824 кримінальних провадження, закінчено досудове
розслідування (без урахування закритих) по 4661 кримінальному
правопорушенні, у тому числі 993 по злочинах минулих років.
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Викрито 2895 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Із числа
кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування
1663 (35,7%) учинено особами, які раніше скоювали злочини, 315 (6,8%) –
групою осіб, 412 (8,8%) – у стані алкогольного сп’яніння та 218 (4,7%) –
неповнолітніми або за їх участю.
Закрито з початку року 8795 кримінальних проваджень (з числа
зареєстрованих у звітному періоді), або 17,3% з числа тих, що знаходились в
провадженні.
Ужитими превентивними правоохоронними заходами протягом
звітного періоду росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на
території області в публічних місцях вчинено 255 кримінальних
правопорушень, з яких по 158 (62,0%) особам повідомлено про підозру. В
свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 172 таких правопорушення, про
підозру оголошено – 101 (58,7%).
Значна увага зосереджувалась на забезпеченні публічної безпеки під
час проведення масових заходів.
За звітний період силами 10726 працівників поліції та 600
військовослужбовців НГУ на території області забезпечено правопорядок на
4641 масових заходах, участь у яких прийняли майже 330 тис. громадян.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ
І
ТЕРИТОРІЙ
ОБЛАСТІ
ВІД
МОЖЛИВИХ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Протягом 9 місяців 2020 року відповідно
до завдання «Запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного
складу щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації
ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого
населення» в області проведено:
- два штабних тренування з органами управління Вінницької
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за
темою: «Дії органів управління обласної підсистеми (районних, міських та
ланок ОТГ) єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах
паводку, пропуску льодоходу і повені»;
- штабне тренування органів управління цивільного захисту
Тростянецького району за темою: «Дії органів управління та сил
спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні
надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».
За 9 місяців 2020 року в області зареєстровано 5 надзвичайних
ситуацій, з них:
- за характером: 5 природного;
- за рівнями: 2 об'єктового (пов’язана з окремим випадком особливо
небезпечного інфекційного захворювання сільсько-господарських тварин
(грип птиці - ПП "Хутір", СТОВ "Колосок", ТОВ "Немирів – Поділля"
с.Бугаків Немирівського району) у ПП «ЯФК-ВІТОН», що знаходиться в
с.Велика Кісниця, Ямпільського району було пошкоджено однорічні та
дворічні прирости садів грецького горіха, 2 місцевого (пов’язана з епізоотією
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- зафіксовано випадки загибелі тварин унаслідок захворювання на
африканську чуму свиней, що підтверджені лабораторно - с. Коровайна
Немирівського району, с.Павлівка Погребищенського району, с.Павлівка
Погребищенського району), внаслідок проливних дощів, які пройшли 24
червня поточного року на території М.Куриловецького р-ну в селах Жван,
Галайківці, Нишівці, розмито дорожнє покриття протяжністю 15500м 2; 1
державного (пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних
хвороб).
Збитки від медико-біологічної НС (захворювання свиней на
африканську чуму) склали 539,825 тис грн.
Згідно з рішеннями обласної комісії з питань ТЕБ та НС на ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій з резервного фонду обласного бюджету
було виділено коштів в сумі 189,25 тис грн:
- Немирівській районній Державній лікарні ветеринарної медицини
для забезпечення виконання заходів з локалізації та ліквідації АЧС – 39,8 тис.
грн;
- Вінницькому
ОКСЛП
«Віноблагроліс»
для
забезпечення
Подільського зоопарку кормами та ветеринарними препаратами для тварин 150 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2020 року Комунальною установою «Вінницький
обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» закуплені та
передані до Комунальної установи «База спеціального медичного
постачання»:
- набір реагентів для виявлення COVID-19, кількістю 26 пакувань на
суму 1,43 млн грн;
- 27 безконтактних термометрів на суму 25,4 тис. грн.
Враховуючи наслідки надзвичайної ситуації, що сталася у вересні 2017
року на арсеналі зберігання боєзапасу Міністерства оборони України
військової частини А1119 та зважаючи на те, що населені пункти
Калинівського та Вінницького району потрапляють в зону ураження, було
проведено комплекс робіт щодо:
- виготовлення Технічних вимог на реконструкцію та модернізацію
місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Калинівської
об’єднаної територіальної громади та населених пунктів Павлівка, Сальник
(Калинівського району) та Стрижавка, Медвідка, Дорожнє (Вінницького
району) Вінницької області з метою подальшої її встановлення;
- Калинівською районною державною адміністрацією проведено
процедуру закупівлі послуг з виготовлення проєктно-кошторисної
документації на реконструкцію та модернізацію місцевої автоматизованої
системи централізованого оповіщення та розпочато роботи щодо
відпрацювання відповідних документів.
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА
ПОЛІТИКА.
ФІНАНСОВА
САМОДОСТАТНІСТЬ. За 9 місяців 2020 року до зведеного бюджету
області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених
доходів у сумі 7716,5 млн грн, що порівняно з відповідним періодом
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минулого року на 2,6 млн грн менше, або на 0,03% за рахунок зменшення
доходів спеціального фонду (в основному по власних надходженнях
бюджетних установ охорони здоров’я, які з 2020 року реорганізовано у
комунальні некомерційні підприємства).
Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області
отримано 5121,0 млн грн дотацій та субвенцій з державного бюджету, що
проти аналогічного періоду 2019 року менше на 3543,2 млн грн, або на 40,9%
в основному за рахунок субвенцій на допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим та іншим категоріям населення, субвенцій на субсидії і
пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, медичної
субвенції, а також додаткової дотації з державного бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з
державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і
спеціального фондів отримав 12837,6 млн грн, що проти аналогічного
періоду минулого року менше на 3 545,8 млн грн, або на 21,6%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і
закріплених доходів в сумі 7101,3 млн грн, що порівняно з відповідним
періодом минулого року доходи загального фонду більше на 349,1 млн грн,
або на 5,2%.
Дохідну частину загального фонду бюджету до плану на 9 місяців
виконано по 47-ми бюджетах адміністративно-територіальних одиниць з 73,
або 64,4% їх загальної кількості, не виконано 26 бюджетів у зв’язку із
зменшенням надходження доходів внаслідок запровадження заходів щодо
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19.
З 566 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
виконали свої бюджети по доходах загального фонду (без трансфертів) по
планах на 9 місяців 482 ради або 85,2% загальної кількості. Не виконано 84
бюджети.
За 9 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і
спеціальний фонди) проведено видатків у сумі 12201,8 млн грн, що проти
аналогічного періоду минулого року менше на 3389,8 млн грн, або на 21,7%
(в основному за рахунок зменшення видатків на допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим та іншим категоріям населення, а також на субсидії і
пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки у 2020
році вказані видатки здійснюється безпосередньо з державного бюджету). З
них, проведено капітальних видатків в сумі 1494,7 млн грн, що менше проти
січня-вересня минулого року на 269,5 млн грн, або на 15,3%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування
соціально-культурної сфери: за 9 місяців 2020 року на зазначені цілі
використано 7984,4 млн грн, або 65,4% усіх видатків загального і
спеціального фондів. Крім того, на житлово-комунальне господарство
використано 738,6 млн грн (проти аналогічного періоду минулого року
зменшились на 33,7 млн грн, або на 4,4%), на будівництво та регіональний
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розвиток – 409,5 млн грн (зменшення проти 9 місяців 2019 року на 233,5 млн
грн, або на 36,3%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1078,9
млн грн (збільшення проти 9 місяців 2019 року на 318,3 млн грн, або на
41,8%).
Зокрема, за січень-вересень 2020 року проведено 9759,6 млн грн
видатків загального фонду, що проти аналогічного періоду 2019 року менше
з вищевказаних причин на 3072,6 млн грн, або на 23,9%.
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Індекс промислової
продукції за січень-вересень 2020 року у порівнянні з відповідним періодом
минулого року становить 91,1%.
У січні-вересні 2020 року порівняно з січнем-вереснем 2019 року
збільшили обсяги виробництва підприємства добувної галузі на 20,9% та
фармацевтичної галузі – майже у 2 рази (196,1%).
За обсягами виробництва інші підприємства переробної промисловості
не досягли рівня відповідного періоду минулого року, а саме:
- з виробництва харчових продуктів, напоїв - на 1,8%;
- з виготовлення виробів з деревини – на 3,5%;
- з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
продукції – на 12,5%;
- з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції – на 18,5%;
- машинобудування – на 24,3%;
- металургійне виробництво – на 43,1%.
Зменшення обсягів виробництва промисловими підприємствами
області за січень-вересень 2020 року обумовлено відтермінуванням запуску
цукрових заводів на місяць пізніше через несприятливі погодні умови для
набору ваги цукрового буряка, погіршенням зовнішньої кон’юнктури для
хімічної продукції, зменшенням замовлень під впливом погіршення
епідеміологічної ситуації в країні та у світі.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-вересні 2020 року
зменшилися проти січня-вересня 2019 року на 26%, що було зумовлено
зниженням споживання електроенергії промисловими підприємствами через
не швидке відновлення їх економічної активності, а також поглибленням
кризи неплатежів перед суб’єктами господарювання, які виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел енергії (що потребує
врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики в
Україні).
Однак, промислові підприємства переробної галузі та енергетики
поступово відновлюють свій потенціал і покращують динаміку виробництва.
Так, у вересні 2020 року основні галузі промисловості збільшили
обсяги виробництва проти серпня поточного року. Так, харчова галузь
(найбільша з питомої ваги у промисловості області) збільшила обсяг
виробництва на 15,8%, покращили свої показники підприємства з
виготовлення виробів з деревини та поліграфії на 8,6%, фармацевтичної
галузі – на 7,0%, з виробництва будівельних матеріалів та гумових виробів на
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12,2%, з виготовлення металевих виробів і металообробки – на 13,7%,
машинобудування – на 13,1%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-вересні 2020 року
індекс промислового виробництва збільшився проти січня-вересня 2019 року
на 1,2 в. п. та становить 74,0%.
Завдяки
створенню
нових виробництв частка
Вінниччини
у
загальнодержавному обсязі
реалізованої продукції за
останні роки має тенденцію
до
збільшення,
що
підтверджує
позитивна
динаміка показника з 2,2% у
2014 році до 3,2% за
результатами січня-вересня
2020 року.

Частка області у загальнодержавному обсязі
реалізації промислової продукції

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ ТОВАРІВ. За 9 місяців
2020 року за об’ємами експорту товарів область займала 9-е місце серед
регіонів України. Питома вага області у загальному обсязі експорту
українських товарів складає 3,0%.
Обсяги експорту товарів становили 1046,4 млн дол. США (+7,7%). За
січень - вересень 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарів
зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 0,8% і склав
1446,3 млн дол. США.
Баланс зовнішньої торгівлі області продовжує залишатись позитивним
і становить 646,5 млн дол. США, що відображає перевагу експортних
операцій над імпортними. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,62
(у січні - вересні 2019 року – 2,23). Ця позитивна тенденція свідчить про
насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами, що відповідає
інтересам вітчизняних виробників і сприяє розвитку імпортозаміщення.
Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання
області здійснювали з партнерами із
143 країн (у січні-вересні 2019 року – із
139 країнами світу).
В експорті товарів значна доля
належить Китаю (10,4% загальних
обсягів експорту), Польщі – 9,7%, Індії
– 7,3%, Нідерландам – 4,9%, Румунії
та Туреччині – 4,7%, Білорусі та– по
4,4%, Іспанії – 4,3%, Єгипту – 4,1%,
Структура експорту, %
Італії – 3,5%.
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Протягом року відбувалася подальша переорієнтація торговельних
потоків на ринки збуту країн Азії, ЄС, Африки та Латинської Америки,
зокрема об’єми експортованої вінницької продукції до країн Азії склали
410,6 млн дол. США та Європи 411,8 млн дол. США.
Порівняно із січнем-вереснем 2019 року експорт до країн Азії
збільшився на 28,3%. Починаючи з 2014 року найбільшим експортером
вінницької продукції був Китай, який і сьогодні утримує лідируючі позиції.
Найбільшими азійськими партнерами є також Індія, Туреччина, Корея,
Ізраїль, Індонезія, Бангладеш, Філіппіни, Об’єднані Арабські Емірати,
Саудівська Аравія та інші.
Поряд з країнами Азії рівнозначним партнером за загальним обсягом
експорту товарів за 9 місяців 2020 року є країни Європи, але темп приросту
експорту дещо нижчий і склав 10,5%. Головними партнерами є Польща,
Нідерланди, Іспанія, Румунія, Італія, Німеччина, Литва. Обсяг експорту
товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 411,4 млн дол., або
39,3% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із 9 місяцями
2019 року на 10,3%.
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають
жири та олії (питома вага у загальному експорті складає 29,9%), зернові
культури (22,3%), готові харчові продукти (14,3%), макуха (9,1%), деревина і
вироби з неї (7,9%), машини, обладнання та механізми (5,5%). Проте
найкращу динаміку експорту за січень-вересень 2020 року показали жири та
олії, які зросли на 73,4% та готові харчові продукти, експорт яких збільшився
на 4,6%.
Основними статтями експорту до країн ЄС є жири та олії тваринного
або рослинного походження (107,1 млн дол.), продукти рослинного
походження (96,1 млн дол.), деревина і вироби з деревини (67,1 млн дол.),
готові харчові продукти (51,8 млн дол.), машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання (43,3 млн дол.), текстильні матеріали та
текстильні вироби (17,7 млн дол.) та живі тварини, продукти тваринного
походження (9,8 млн дол.).
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. На розвиток
міжнародного співробітництва Вінниччини, як і загалом в усьому світі, у
2020 році вплинули епідемічна ситуація та карантинні заходи, спрямовані на
запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19. В наслідок чого були
відмінені заходи з відзначення Дня Європи на Вінниччині, візити делегацій
щодо обміну досвідом в рамках домовленостей з виконання міжрегіональних
угод зі Сьвєнтокшиським, Лодзинським воєводством Республіки Польща,
Ліберецьким краєм Чеської Республіки, Ясським повітом Румунії, зокрема
оздоровлення дітей з Вінницької області, родини яких постраждали в ході
військових дій на сході України.
До початку введення карантинних заходів 25-28 лютого поточного року
офіційна делегація області здійснила візит до Сьвєнтокшиського воєводства
Республіки Польща з метою перейняття польського досвіду у сфері реалізації
14
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державної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного
середовища та водного господарства, використання природних ресурсів та
поводження із побутовими відходами.
Протягом 9 місяців 2020 року область відвідали 15 іноземних
делегацій, зокрема: 5 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу,
дипломати та іноземні інвестори. Проведено низку заходів для вінницького
бізнесу щодо налагодження співробітництва з партнерами з іноземних країн:
- 4 лютого відбувся киргизько-український бізнес-форум з легкої
промисловості, який зібрав понад 60 учасників профільних підприємств
галузі з України та Киргизстану;
- 18 лютого пройшов «Шведський бізнес день» – партнерська зустріч
регіонального бізнесу із представниками шведських ділових кіл;
- 28 серпня відбулась зустріч для зацікавленого бізнесу Вінниччини з
делегацією Союзу промисловців та підприємців «EL TIREGI» Республіки
Казахстан;
- 24 вересня у Вінниці у комбінованому офлайн-онлайн форматі було
проведено Перший міжнародний інноваційний форум «Інноваційна система
Поділля. Перезавантаження», метою якого стала популяризація інноваційної
діяльності, консолідація інтелектуального потенціалу України у
відповідності до європейських та світових стандартів, формування
міжнародної мережі «Бізнес-Наука», а також підтримка стартапів та культури
підприємництва, створення центрів трансферу технологій та комунікаційної
платформи для налагодження ефективного діалогу представників органів
державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій,
пошуку інвестиційних ресурсів та додаткових джерел фінансування
перспективних інноваційних проєктів.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Одним із стратегічних завдань
області, як і в цілому для держави, є створення сприятливого клімату для
здійснення інвестиційної діяльності.
Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення
капітальних інвестицій.
В попередні роки в області
спостерігалася
позитивна
тенденція
щодо
збільшення
обсягів капітальних інвестицій.
Однак, в результаті призупинення
реалізації багатьох інвестиційних
проєктів,
пов’язаних
з
карантинними заходами щодо
запобігання
поширенню
на
території
області
гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
за січень - червень 2020 року
Динаміка обсягу капітальних інвестицій,
млн грн
підприємствами та організаціями
різних форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно лише
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4498,7 млн грн капітальних інвестицій (10 місце серед регіонів України), що
становить 69,7% до відповідного періоду 2019 року (у порівняних цінах).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу)
освоєно в матеріальні активи, з яких:
- у будівлі та споруди – 43,9% усіх інвестицій;
- у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 50,6%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,3% загального обсягу
капітальних інвестицій.
До кінця поточного року освоєння капітальних інвестицій планується
на рівні 11,6 млрд грн.
У
ГАЛУЗІ
ПРОМИСЛОВОСТІ
РЕАЛІЗОВАНО
РЯД
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ. Протягом січня - жовтня 2020 року в
промисловому секторі економіки реалізовано 12 інвестиційних проєктів
загальною вартістю 296,45 млн грн та створено 55 нових робочих місць, з
них по галузях:
• харчова та переробна – 5 проєктів на суму 111,45 млн грн, 13
робочих місць;
• альтернативна енергетика – 6 проєктів на суму 185 млн грн, 42
робочих місця;
• добувна промисловість – 1 проєкт.
Загалом у 2020 році приватними інвесторами в промисловості
планується реалізувати 30 інвестиційних проєктів на загальну суму 1,1 млрд
грн, а це – 547 нових робочих місць, з них по галузях:
• харчова та переробна – 11 проєктів на суму 725,65 млн грн, 314
робочих місць;
• альтернативна енергетика – 12 проєктів на суму 235,5 млн грн, 83
робочих місця;
• добувна промисловість – 1 проєкт на суму 200 тис. грн, 5 робочих
місць;
• інші – 6 проєктів на суму 128 млн грн, 145 робочих місць.
Найбільші проєкти, які будуть реалізовані до кінця 2020 року:
1.
Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки
кукурудзи на крупу та борошно на території с.Демківка Тростянецького
району. Загальна вартість проєкту 14 млн дол. Заплановано створити 50
нових робочих місць.
2.
Запуск цеху із виробництва фруктових наповнювачів ТОВ
«Фруктона-ВН». Потужності нового цеху дозволять виробляти близько 4 тис.
тон продукції. Вартість проєкту складає близько 6 млн євро. Заплановано
створити 50 нових робочих місць.
3.
Створення дільниці виробництва залізного порошку компанією
ПрАТ «ПлазмаТек» в с. Рудниця, Піщанського району. Загальна вартість
проєкту становить 85 млн грн, що дасть змогу створити 40 нових робочих
місць.
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Протягом 2021 року заплановано реалізацію наступних інвестиційних
проєктів:
1. Компанією ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» ПрАТ
«Миронівський хлібопродукт» у м. Ладижині розпочнеться будівництво
енергетичного комплексу по виробництву з біомаси рослинного та
тваринного походження» потужністю 12 МВт. Вартість проєкту становитиме
65,1 млн євро.
2. Початок будівництва компанією «Head International Holding GmbH»
заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні
черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в м.Вінниці.
Загальна вартість проєкту 50-80 млн дол. США. На початковому етапі
заплановано створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення
штату до 1000 осіб. Будівельні роботи заплановано розпочати лише після
закінчення карантинних заходів у зв’язку із поширення епідемії COVID-19.
3. ТОВ «Барлінек Інвест» планує реалізувати інвестиційний проєкт з
прибудови лісопильного вузла з поглибленою переробкою хвойних порід та
розширення виробництва. Загальна вартість проєкту становить 63 млн грн.
Проєкт дасть змогу створити 50 нових робочих місць.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЄКТІВ. Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку
Вінниччини є державна підтримка реалізації інвестиційних проєктів.
У 2020 році Вінниччина отримала значну фінансову підтримку держави
на реалізацію інвестиційних проєктів соціального спрямування в обсязі
1686,9 млн грн, у тому числі:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 262,1 млн грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
57,6 млн грн;
- державний фонд регіонального розвитку (далі - ДФРР) – 144,5 млн
грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в
опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 80,0 млн грн;
- субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID – 19 - 13,1 млн грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання шкільних
автобусів та обладнання для харчоблоків) – 42,2 млн грн;

17

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» - 49,7 млн грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа – 37,7 млн грн.
Розподіл коштів ДФРР по
пріоритетних напрямах. За
рахунок коштів ДФРР у 2020 році
реалізуються 30 проєктів на
загальну суму 143,5 млн грн, з
яких:
- в галузі освіти - 13 проєктів
на суму 79,7 млн грн;
- з
розвитку
спортивної
інфраструктури - 9 проєктів на
суму 39,2 млн грн;
- в галузі охорони здоров’я - 4
проєкти на суму 11,5 млн грн;
- в галузі культури - 4 проєкти
на суму 13,1 млн грн;

Проєкти, які реалізуються за рахунок ДФРР

Серед проєктів, які впроваджуються за фінансової підтримки ДФРР:
- в галузі освіти: добудова школи в мікрорайоні «Поділля» в
м.Вінниці; енергозбереження в закладах освіти в містах Гайсин, Хмільник,
смт Теплик та Стрижавка; реконструкція опорних закладів освіти в містах
Іллінці та Ямпіль, смт Оратів та Чернівці; реконструкція приміщень
дошкільних навчальних закладів у містах Вінниця, Жмеринка, смт Сутиски
та Шпиків;
- в галузі охорони здоров’я: продовження будівництва корпусу
швидкої медичної допомоги в м. Вінниці; реконструкція обласних закладів 7 корпус лікарні ім. Пирогова, хіміотерапевтичний корпус онкоцентру,
Хмільницька фізлікарня;
- в галузі спорту: продовження будівництва стадіону на території
педагогічного коледжу та спорткомплексу в м. Гнівані; реконструкція КО
«Спорткомплекс «Здоров’я» та спортивного ядра школи №33 у м. Вінниці,
стадіонів у містах Жмеринці, Калинівці, Немирові, спорткомплексу в
смт Браїлів та закладу оздоровлення і відпочинку в с. Ободівка
Тростянецького району;
- в галузі культури та туризму: реконструкція приміщення по
вул. Театральній в м. Вінниці та районного БК в смт Тростянець; пам’ятки
архітектури по вул. Грушевського в м. Вінниці та «Палацу Потоцьких» в
м. Тульчині.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС. В сільському господарстві
області темп обсягів виробництва за січень - вересень 2020 року в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року складає 86,7%, в тому числі по
сільськогосподарських підприємствах – 83,2%, в господарствах населення –
94,7%.
Темп виробництва продукції рослинництва за 9 місяців поточного року
складає 79,2% до минулого року, в
тому числі по сільгосппідприємствах
– 71,4%, в господарствах населення
– 95,2%.
Темп виробництва продукції
тваринництва за січень-вересень
2020 року складає 100,4%, в тому
числі по сільгосппідприємствах –
102,9%, в господарствах населення –
93,6%.
Питома вага регіону за січеньвересень
2020
року
в
Темп обсягів сільськогосподарського
загальнодержавному
виробництві виробництва (з наростаючим підсумком у
сільськогосподарської
продукції
% до відповідного періоду попереднього
року)
складає 7,6%.
Аграрний сектор області за січень- вересень 2020 року серед регіонів
України займає:
- перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського
господарства та по виробництву (реалізація) м’яса;
- друге місце по виробництву валової продукції сільського
господарства на 1 особу та по виробництву молока.
По всіх категоріях господарств зернових та зернобобових культур
обмолочено на площі 680,1 тис. га, що становить 76,8% до загальної площі.
Намолочено 3270,4 тис. тонн зерна при середній урожайності 48,1 ц/га (2019
рік – 60,7 ц/га). В тому числі кукурудзи на зерно обмолочено на площі 251,3
тис. га, або 55,0% до загальної площі. Намолочено 1228,8 тис. тонн при
середній урожайності 48,9 ц/га (2019 рік – 84,6 ц/га).
Аграрії області здійснюють посів озимих зернових культур під урожай
2021 року, яких посіяно вже на площі 244,1 тис. га, що становить (70,0% до
прогнозу). В тому числі озимої пшениці посіяно на площі 229,6 тис. га
(72,8%), озимого ячменю – 14,1 тис. га (45,0%), озимого жита – 0,4 тис. га
(20,0%). Ріпаку посіяно на площі 43,0 тис. га, що становить 83,5% до
прогнозу.
В тваринництві за січень-вересень 2020 року всіма категоріями
господарств вироблено 562,9 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 481,9 тис.
тонн, яєць – 689 млн штук. В порівнянні із аналогічним періодом
попереднього року обсяги виробництва м’яса зросли на 4,7%, обсяги
виробництва молока зменшились на 5,3%, яєць - на 0,4%.
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Капітальні
інвестиції
в
агропромисловий комплекс області за
січень-червень 2020 року склали 2,5
млрд грн, що становить 56%
загального
обсягу
освоєних
капітальних інвестицій області, що на
19,5% менше за вкладені кошти у
відповідному періоді попереднього
року (3,1 млрд грн у січні-червні 2019
року).
Капітальні інвестиції в
агропромисловий комплекс області,
млн. грн.

Протягом звітного періоду в
АПК області завершено реалізацію 22
інвестиційних проєктів, в тому числі 2 проєкти в галузі тваринництва, 9
проєктів по розширенню інфраструктури зберігання сільськогосподарської
продукції, 6 проєктів в харчовій та переробній промисловості та 5 інших
проєктів в аграрній сфері.
Станом на 01.10.2020 за даними моніторингу в агропромисловому
комплексі області триває реалізація 46 інвестиційних проєктів, з них: 22 –
для розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції
(елеватори, зерносховища, овоче- та плодосховища),12 – в харчовій та
переробній промисловості,7 – інші в аграрній сфері,4 – в тваринництві, 1 – в
рослинництві.
У структурі реалізованої промислової продукції області питома вага
харчової та переробної промисловості складає 66,1%.
З метою ефективного використання водних об’єктів станом на
01.10.2020 року підготовлено 70 проєктів розпоряджень голови
облдержадміністрації.
Укладено 56 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 16 договорів
після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельних ділянок разом з водними об’єктами.
Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні
об’єкти (їх частини) у розмірі 1147,9 тис. грн.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Впродовж
останніх кількох років в області ведеться активна робота, направлена на
скорочення споживання природного газу місцевими видами палива.
З метою скорочення споживання природного газу в області в 2020 році
на альтернативні види палива переведено 3 котельні на трьох об’єктах
бюджетної сфери:
- у Погребищенському районі, с. Гопчиця, Гопчинецька ЗОШ,
- котельня КП «Вінницяоблтеплоенерго», м. Вінниця, вул. Барське
шосе, 5
- у Калинівському районі, с. Мізяків, будинок культури.
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Протягом 9 місяців 2020 року усіма категоріями споживачів
використано 354,704 млн м. куб. природного газу, що на 59,65 млн м. куб.
менше ніж за аналогічний період 2019 року.
Протягом І півріччя 2020 року на території області побудовано 22
сонячних електростанцій. Таким чином, загальна кількість сонячних
електростанцій на території Вінниччини зросла до 87 об’єктів, встановленою
потужністю 297,5 МВт. Окрім того, на території області працює 28 малих
гідроелектростанцій встановленою потужністю 22,3 МВт.
Зазначені об’єкти альтернативної енергетики протягом І півріччя
2020 року згенерували 210,464 млн кВт∙год електричної енергії.
Рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року
№948 затверджена «Програма енергозбереження для населення та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на
2020-2025 роки», яка передбачає компенсацію 8-відсоткової ставки за
кредитами, залученими населенням та ОСББ області на реалізацію
енергоефективних заходів у рамках Урядової програми «теплих кредитів»;
компенсацію 10-відсоткової ставки для ОСББ, які здійснюють заходи з
енергоефективності у рамках програми «Енергодім» державної установи
«Фонд енергоефективності».
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА. На реалізацію
Комплексної
регіональної
програми
пільгового
довготермінового
кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у
Вінницькій області на 2018-2022 роки в обласному бюджеті на 2020 рік
передбачено 1,2 млн грн.
У ІІІ кварталі 2020 року Вінницьким регіональним управлінням
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву надано 1 пільговий довготерміновий
кредит молодій сім’ї на суму 400,00 тис. грн, за які придбано однокімнатну
квартиру площею 45,5 м2. Наразі, продовжується робота по прийому
документів від осіб-претендентів на отримання кредитів.
Спостерігається дефіцит якісного і водночас доступного за вартістю
житла для середньо- та малозабезпечених верств населення. Регіональна
цільова програма будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій
області (далі – Програма) спрямована на актуальність розв’язання житлової
проблеми, викликаної наявністю значної кількості громадян області, які
потребують житла.
На виконання заходів Програми в обласному бюджеті на 2020 рік було
передбачено 18,0 млн грн. Фактично у 2020 році було виділено 1,6 млн грн.
Комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та
будівництву» на будівництво доступного житла, надано 15 кредитів на суму
1,5 млн грн. Крім того, з районних бюджетів на капітальні видатки виділено:
Крижопільський район – 500,0 тис. грн, Погребищенський район – 822,5 тис.
грн.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ. У 2020 році
передбачені видатки обласного бюджету в сумі 5,0 млн грн на надання
кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого
водопостачання в рамках Обласної програми «Питна вода».
У вересні 2020 року на засіданні обласної конкурсної комісії з питань
розподілу та використання коштів обласного бюджету, в тому числі, які
надаються на поворотній основі, що передбачаються на виконання заходів,
зазначених в Обласній програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки, було
відібрано 4 проєкти з будівництва та реконструкції систем централізованого
водопостачання, які пропонується до фінансування в 2020 році за рахунок
бюджетних позичок на суму 3150,0 тис. грн.
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. В
області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення
твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ
за місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу).
Впровадження такої практики має досить позитивну тенденцію: на
кінець 2017 року роздільний збір було організовано у 37 населених пунктах,
на кінець 2018 року - у 74 населених пунктах, а на кінець ІІІ кварталу
поточного року - у 118 населених пунктах.
В області функціонують: сміттєсортувальна лінія на Вінницькому
міському полігоні побутових відходів та смт. Мурованих Курилівців.
Завершено будівництво сміттєсортувальних комплексів в містах Іллінці,
Калинівка та Козятин, які наразі працюють в тестових режимах.
Продовжується реалізація проєкту з облаштування такого комплексу в м.
Хмільник.
Разом з тим, з метою налагодження ефективного процесу переробки
ТПВ в Іллінецькій міській ОТГ на базі сміттєсортувального комплексу
продовжує роботу цех з виробництва полімерно-піщаної тротуарної плитки,
яку виготовляють завдяки відсортуванню вторсировини.
В територіальних громадах області триває робота по облаштуванню
контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ на яких розміщуються
відповідні контейнери.
Завершена робота по розробці проєкту Регіонального плану управління
відходами Вінницької області на період до 2030 року.
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ. В області функціонує
437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів, 575
приміських маршрутів, які не виходять за межі території району та близько
100 міських маршрутів. Крім того в області нараховується 47 міжнародних та
94 міжобласних маршрутів.
У січні ‒ вересні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту
становив 16709,7 млн ткм, або 86,9% від обсягу січня ‒ вересня 2019 року.
Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 13,4%, а автомобільного
транспорту ‒ на 5,6%.
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Підприємствами транспорту області перевезено 14,1 млн тонн
вантажів, що на 8,2% менше проти дев’яти місяців 2019 року.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
фізичними особами-підприємцями) у січні ‒ вересні 2020 року перевезено
3693,3 тис. тонн вантажів, що на 0,9% менше обсягу перевезень вантажів у
січні ‒ вересні 2019 року, виконано вантажообіг в обсязі 714,0 млн ткм, який
зменшився на 5,6%.
Пасажирообіг у січні ‒ вересні 2020 року становив 2147,3 млн пас. км і
зменшився на 58,0% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана за
аналогічний період минулого року.
У січні ‒ вересні 2020 року пасажирським транспортом перевезено 81,6
млн пасажирів, що на 47,1 % менше, ніж у січні ‒ вересні 2019 року.
У січні ‒ вересні 2020 року залізничним транспортом відправлено
10390,7 тис. тонн вантажів, що на 10,5% менше, ніж у січні ‒ вересні 2019
року. В той же час перевезення нафти і нафтопродуктів збільшилося у 2,6
раза, будівельних матеріалів ‒ на 49,6%, хімічних і мінеральних добрив ‒ на
4,6%. Разом із цим перевезення зерна та продуктів перемолу знизилося на
25,4%, брухту чорних металів ‒ на 28,9%, лісових вантажів ‒ на 10,7%,
цементу – на 9,9%.
Залізничним транспортом у січні ‒ вересні 2020 року відправлено 3,0
млн пасажирів. Пасажирообіг становив 1202,6 млн пас. км.
На території області розташований КП «Аеропорт Вінниця», який може
приймати літаки класу Боїнг-737, Аеробус А320, Ту-154, Іл-76, Ан-74.
Однак, у зв’язку з запровадженням карантинних заходів, призупинено
виконання регулярних та чартерних рейсів.
У регіоні зареєстровано плавзасобів всього - 984, в судновій книзі – 918
та державному судновому реєстрі – 66.
Область має найбільшу
протяжність
автомобільних
доріг загального користування
9,5 тис км. Щільність доріг
загального користування з
твердим покриттям складає
340,4 км на 1 тис км2. Загальна
протяжність
вуличнодорожньої мережі комунальної
власності - 16,97 тис. км.

Мережа автомобільних доріг Вінниччини

У 2020 році на відновлення, ремонт та експлуатаційне утримання доріг
загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах спрямовано 3631,3 млн грн коштів державного дорожнього фонду
для проведення робіт з ремонту 72,4 км доріг державного значення, 101,3 км
доріг місцевого значення та 312,9 п м штучних споруд, 86024,7 м 2 вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах області.
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За інформацією органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
на відновлення вулиць і доріг комунальної власності у 2020 році
передбачено 208,9 млн грн коштів місцевих бюджетів.
В рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування
проводиться робота з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього
покриття, заходи з організації та безпеки дорожнього руху, облаштування
доріг, озеленення, прибирання, зимового утримання та ін., на що у 2020 році
передбачено 0,6 млн грн коштів державного дорожнього фонду (у 2019 році 0,8 млн грн). Крім того, на співфінансування робіт в рамках
експлуатаційного утримання доріг загального користування залучено кошти
місцевих бюджетів - у 2020 році – 14,8 млн грн (2019 рік – 29,0 млн грн).
За 9 місяців 2020 року на автомобільних дорогах державного значення
виконано робіт на суму 1525,19 млн грн, в тому числі:
- капітальний ремонт – 678,53 млн грн;
- поточний середній ремонт – 597,51 млн грн;
- експлуатаційне утримання – 248,5 млн грн;
- експлуатаційне утримання (співфінансування із сільськими та
селищними радами) – 650 тис грн.
На ремонт автомобільних доріг місцевого значення протяжністю 101,3
км та штучних споруд протяжністю 312,9 пог м передбачено 892,1 млн грн
коштів державного дорожнього фонду, в т.ч.:
- капітальний ремонт 4 ділянок автомобільних доріг місцевого
значення протяжністю 16,7 км (загальна вартість робіт 235 млн грн) та 8
штучних споруд протяжністю 259,2 пог м (загальна вартість робіт 65 млн
грн);
- поточний середній ремонт 14 ділянок автомобільних доріг місцевого
значення протяжністю 84,6 км (загальна вартість робіт 583,6 млн грн) та 2
штучних споруд 53,7 пог м (загальна вартість робіт 7,6 млн грн).
Станом на 15.10.2020 року відремонтовано 73 км автомобільних доріг
місцевого значення та 89,7 пог м штучних споруд на загальну суму 391,4 млн
грн.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО.
За статистичними даними станом на
початок 2020 року в області діяли
10280 малих та середніх підприємств.
Кількість
малих
підприємств
в
порівнянні із 2018 роком збільшилась
на 5,5% або на 511 одиниць і становить
9674 одиниці, а кількість середніх
підприємств збільшилась на 12,6% або
на 68 одиниць і становить 606 одиниць.
Кількість підприємств, од
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Кількість зайнятих на малих та
середніх підприємствах області за 2019
рік збільшилась на 13,1% і становить
151,9 тис. осіб. Середня кількість
зайнятих
на
одному
малому
підприємстві становить 6 осіб, на
середньому - 160 осіб.
Кількість зайнятих, осіб

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) малими та
середніми підприємствами у 2019 році в
порівнянні з 2018 роком збільшився на
13,0% та становить понад 144,1 млрд
грн.
За даними моніторингу, у січнівересні 2020 року започаткували
діяльність 6978 новостворених суб’єктів
господарювання, що на 14,3% менше
ніж у відповідному періоді 2019 року, з Обсяг реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг), млн грн
яких 730 – юридичних осіб (на 19,8%
менше) та 6248 – фізичних осіб-підприємців (на 13,6% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 5817 суб’єктів
господарювання (110 – юридичних та 5707 – фізичних осіб-підприємців), що
на 22,5% менше ніж у відповідному періоді 2019 року.
Сума
надходжень
до
бюджетів усіх рівнів від діяльності
суб’єктів малого підприємництва за
9 місяців 2020 року становить
3218,1 млн грн, або 26,0% від
загальних обсягів надходжень, що
на 39,6% більше ніж за 9 місяців
2019 року.
Сума
надходжень
до
місцевих бюджетів від діяльності
суб’єктів малого підприємництва за
9 місяців 2020 року в порівнянні з
відповідним періодом 2019 року

Надходження до місцевих бюджетів від
СМП, млн грн

25

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік

збільшилась на 8,6%, або на 151,0 млн грн і становить 1912,9 млн грн, а їх
частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 28,1%.
З метою створення умов для сталого розвитку суб’єктів
підприємницької діяльності в області діє Стратегія розвитку малого та
середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі Стратегія МСП).
На виконання Плану дій Стратегії МСП у 2020 році в обласному
бюджеті виділено кошти в сумі 1,77 млн грн, із яких:
- 1,4 млн грн – на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього
підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи),
- 370,0 тис грн – на проведення інших заходів.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня
2018 року № 315, яким затверджено Положення про організацію та
проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) в
області третій рік поспіль проводився конкурс бізнес-планів для підприємцівпочатківців (стартапи).
На участь у Конкурсі зареєструвалось 126 учасників. Конкурсною
комісією визначено 30 переможців, які отримали фінансову підтримку від 20
до 75 тис. грн на реалізацію бізнес-планів у різних сферах діяльності.
Загальна вартість інвестиційних проєктів, що перемогли в конкурсі
складає понад 6,0 млн грн, з яких 1,37 млн грн або 23,3% становлять кошти
обласного бюджету. Реалізація проєктів передбачає створення в області 48
нових робочих місць.
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ. Оборот роздрібної
торгівлі області за січеньвересень 2020 року становить
23,8 млрд грн, який збільшився
у порівнянні з минулим роком
на 3,4%. За темпами зростання
обороту роздрібної торгівлі
область посідає 17 місце серед
регіонів України.
Темп зростання (спадання) обороту роздрібної
торгівлі у % (в порівняних цінах)

За 2020 рік очікується зростання обороту роздрібної торгівлі на рівні не
менше 3%.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті
продовольчих товарів області становить понад 80,0%.
На внутрішньому ринку області запроваджені заходи із підтримки
вітчизняного товаровиробника, які в наступному році є пріоритетними,
зокрема:
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- розширення мережевих підприємств торгівлі, таких як: ТОВ - НВП
«Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона»,
«К-маркет»), ТОВ «Фоззі - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл»
(супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ
- маркет») та інші;
- розвиток мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників,
зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «КовінькоКовбаси» ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка
мрія»;
- проведення круглих столів та семінарів, що сприяють впровадженню
сучасних методів введення бізнесу в торговельній діяльності.
На території області працюють понад 7600 об’єктів торгівлі та надають
послуги харчування понад 1300 об’єкт ресторанного господарства.
В області діють 82 ринки та 97 постійно діючих ярмарків.
РОЗВИТОК
МЕРЕЖІ
ЦЕНТРІВ
НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (далі – ЦНАП). В області діє 43 ЦНАПи
(20 - районних, 2 - міськрайонні, 4 - міських, 17 - ОТГ) та 6 їх територіальних
відділень. Роботу ЦНАП забезпечують 346 осіб персоналу, з них: 231
адміністратор та 115 державних реєстраторів.
ЦНАПами за січень-вересень 2020 року суб’єктам звернення надано
майже 670 тис адміністративних послуг, що на 38,5% менше порівняно з
відповідним періодом 2019 року. Кількість наданих послуг на 1 тис
населення області за 9 місяців 2020 року складає 436 послуг проти 702 у
відповідному періоді 2019 року.
За надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів за 9 місяців
2020 року надійшло 57,7 млн грн, що на 14,5 млн грн або на 20% менше
порівняно з відповідним періодом 2019 року.
Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області:
міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації,
Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинської сільської
ОТГ, Краснопільської сільської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та
Агрономічної сільської ради.
Послуги з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів
здійснюються в ЦНАПах Вінницької та Калинівської міської ОТГ.
На офіційних сайтах районних державних адміністрацій та міських рад
розміщено посилання на державні електронні сервіси Міністерства юстиції
України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства екології та
природних ресурсів України, Державної міграційної служби України,
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру,
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Пенсійного фонду
України.
На виконання Плану заходів щодо дальшого розвитку сфери надання
адміністративних та публічних послуг, який затверджено розпорядженням
Голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2020 року №130 у
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всіх райдержадміністраціях були утворені спільні робочі групи з організації
надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та
напрацьовані відповідні заходи щодо поетапної реорганізації існуючих
ЦНАПів при РДА. Так, станом на 01.10.2020 року при органах місцевого
самоврядування шляхом реорганізації ЦНАПів при РДА утворено 5 нових
ЦНАП, а саме: в Барській міській ОТГ, Гайсинській міській раді,
Шаргородській міській раді, Теплицькій та Томашпільській селищній ОТГ, з
яких фактично функціонує 4 ЦНАП (в Барській міській ОТГ, Гайсинській
міській раді, Шаргородській міській раді та Теплицькій селищній ОТГ).
PROZORRO: СИСТЕМА, ЩО ТРАНСФОРМУЄ РИНОК. За
результатами моніторингу 9 місяців поточного року сайту Prozorro,
облдержадміністрація займає друге місце серед областей України за
кількістю проведених електронних закупівель.
За січень-вересень 2020 року бюджетними закладами, установами,
організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів
проведено майже 35,6 тис. електронних закупівель. Очікувана вартість
становила більш ніж 4 млрд грн. Економія коштів обласного та районних
бюджетів становила 303,6 млн грн, або 7,4%.
За 9 місяців 2020 року проведено 33051 допорогових закупівель.
Економія коштів по допорогових закупівлях склала 30,1 млн грн або 9,9% від
загальної економії коштів.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. За час дії
карантинних обмежень, чисельність зареєстрованих безробітних зросла в
області на 39% (+6 тис. осіб). Разом з тим кількість вакансій, яку
роботодавці надали службі зайнятості для їх укомплектування, скоротилася
на майже 17% за цей же період до минулого року (з 28,1 тис. одиниць у 2019
до 23,4 тис. у 2020 році).
У період карантинних обмежень за сприяння обласної служби
зайнятості повернулись до продуктивної зайнятості 21,7 тис. мешканців
області (на 13% менше, ніж протягом аналогічного періоду у 2019 році).
Усього за 9 місяців 2020 року 6368 роботодавців області звернулись до
обласної служби зайнятості за укомплектуванням 31,8 тис. вакантних
робочих місць - у січні-вересні були працевлаштовані 27,2 тис. шукачів
роботи.
Протягом січня-вересня 2020 року прийнято 362 рішення про виплату
роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску за направленням
служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.
Завдяки співпраці з соціальними партнерами забезпечено тимчасову
трудову діяльність і відповідну матеріальну підтримку 3,7 тис. громадян
шляхом залучення їх до суспільно-корисних для територіальних громад
оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Станом на 1 жовтня 2020 року робоча група по розгляду документів
роботодавців щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період
карантину прийняла 6202 рішення, з них 6030 задоволені та прийняті
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позитивні рішення щодо виділення коштів роботодавцям малого та
середнього бізнесу для здійснення виплат допомоги по частковому
безробіттю 11387 працівникам, в т.ч. 5612 рішень за зверненням фізичних
осіб підприємців, які звернулися для отримання допомоги по частковому
безробіттю для себе.
Профорієнтаційними заходами у січні-вересні було охоплено 64,0 тис.
осіб, в т.ч. 47,9 тис. безробітних осіб або 96,1% від тих, що мали статус
безробітного в службі зайнятості (в т.ч. 1311 учасників АТО та 189 вимушено
переміщених особи), а також 16,1 тис. зайнятих осіб, серед яких 5,1 тис. осіб,
що навчаються в навчальних закладах різних типів (4,0 тис. – школярі).
Станом на 1 жовтня 2020 року на обліку Вінницької обласної служби
зайнятості перебуває 20,2 тис. безробітних (+41,5% до минулого року, 17,9
тис. з них отримують допомогу по безробіттю (+43,5% або +5,4 тис. осіб до
минулого року).
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
Соціальний захист населення. З метою організації роботи «фронт»офісів соціального захисту населення Міністерством соціальної політики
України в рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи
соціальної підтримки населення України» ОТГ області надається технічна
підтримка (персональні комп’ютери, сканери тощо), а також надання
адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного
комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який
об’єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому
документів від населення, що знаходяться, приміром, у ЦНАП з «бек»офісом у структурних підрозділах соціального захисту населення
райдержадміністрації, якими приймається рішення про призначення
соціальної підтримки.
Мінсоцполітики визначено 40 ОТГ області, які відібрані для участі у
проєкті відповідно до їх технічної спроможності, та яким надано/буде надано
технічну підтримку (персональні комп’ютери, сканери, програмний комплекс
тощо) для організації роботи «фронт»-офісів та виконання функцій у сфері
соціального захисту населення громадян.
Станом на 01.10.2020 отримали технічну підтримку 6 об’єднаних
територіальних громад (Барська, Дашівська, Мельниківська, Райгородська,
Студенянська, Якушинецька), 34 ОТГ – отримають технічну підтримку до
кінця 2020 року.
Станом на 01.10.2020 роботу «фронт»-офісу соціального захисту
населення з наданням адміністративних послуг соціального характеру
засобами Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система
«Соціальна громада» мешканцям громади організовано в 41 ОТГ, якими
здійснено прийом 4377 документів мешканців громад на місцях для
призначення житлових субсидій, пільг та державних адресних допомог, які
передані до «бек»-офісів ОСЗН для прийняття рішень щодо призначення
соціальної підтримки. За рахунок коштів державного бюджету їм здійснено
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компенсаційну виплату за прийняті документи на загальну суму 65,655 млн
грн.
За 9 місяців 2020 року видатки на виплату державних адресних
допомог Вінницької області склали 1,65 млрд грн. Кількість отримувачів
державних адресних допомог, які отримали виплати, становить понад
89,5 тис. осіб.
Послугою «єМалятко» в частині призначення допомоги при
народженні дитини скористались 418 мешканців області, допомогу
призначено 398 особам.
Одноразову грошову допомогу у зв'язку з негативними наслідками
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів
України від 01.04.2020 № 251) в розмірі 1000 грн в області отримали 19,8 тис.
осіб на загальну суму 19,8 млн грн.
Допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали
спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи
платників єдиного податку призначено 3494 особам на 4472 дітей. Загальна
сума призначеної допомоги становить 32,7 млн грн.
Станом на 01.10.2020 в області на обліку перебуває 11394 внутрішньо
переміщених осіб (8265 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо
переміщених осіб 2883 - пенсіонери, 616 - осіб з інвалідністю та 2222 дітей.
Щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в
тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 38841 осіб
(21558 сімей) на загальну суму 34,95 млн грн.
Соціальні стипендії окремим категоріям громадян станом на 01.10.2020
виплачено 1593 студентам на загальну суму 17,88 млн грн.
Житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за
опалювальний період 2019-2020 рр. (з січня по квітень 2020 року) отримали
162,4 тис. домогосподарств у грошовій формі на загальну суму 633,9 млн грн.
Відповідну субсидію за неопалювальний період 2020 (з травня по
вересень 2020 року) отримали 80,2 тис. домогосподарств у грошовій формі на
загальну суму 125,7 млн грн.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого
палива і скрапленого газу надано 164 339 особам в грошовій формі на
загальну суму 106 млн грн.
Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі
виплачено 635 697 пільговикам на загальну суму 156 млн грн.
Станом на 01.10.2020 року видатки Державного бюджету за
бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» становили 22,67 млн грн.
Станом на 01.07.2020 року соціальна підтримка держави надається
18000 постраждалим особам.
Станом на 01.10.2020 року в області проведена заміна 3037 посвідчень,
що складає 96,2% від загальної кількості тих, що підлягають заміні.
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На оплату санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, інвалідність яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою виділено та профінансовано 3,97 млн грн, що
дозволить забезпечити санаторно-курортними послугами 507 осіб (з них 9
дітей) і становить 45,8% від потреби. Здійснено виплати компенсацій замість
путівки 255 особам зазначеної вище категорії на суму 146,1 тис. грн. Станом
на 01.10.20. послугою забезпечено 219 осіб на суму 1,79 млн грн.
В області станом на 01.10.2020 року проживає 44628 ветеранів війни
(4028 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 22846 учасників бойових дій;
10921 учасник війни, 6833 члена сім’ї загиблих та померлих ветеранів війни).
Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» 45,9 тис.
ветеранів війни здійснено виплату щорічної разової грошової допомоги до
Дня Перемоги на загальну суму 60,5 млн грн, з них - 14,6 тис. ветеранам АТО
осіб - на загальну суму 21 млн грн.
Станом на 01.10.2020 грошову компенсацію за належні для отримання
жилі приміщення виплачено 1 особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи у
сумі 1,007 млн грн.
В області проживає 110 тисяч осіб, яким встановлено групу
інвалідності.
За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та
професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом фінансування
«Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» на 2020 рік
передбачено 3,75 млн грн, що дозволить забезпечити санаторно-курортними
послугами 249 осіб з інвалідністю загального захворювання (14 – із
супроводжуючими особами) та 74 особи, інвалідність яких пов’язана із
захворюваннями хребта та спинного мозку. Станом на 01.10.2020 послугою
забезпечено 150 осіб на суму 1,15 млн грн.
З початку 2020 року за принципом «гроші ходять за людиною»
закуплено та видано 8,5 тис. одиниць виробів, а саме: 7152 протезноортопедичних виробів, 351 крісло колісне, 849 засобів реабілітації, 104
спеціальних засобів для орієнтування та спілкування.
Службами перевезень людей з інвалідністю (соціальне таксі), які діють
при територіальних центрах соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Гайсинського, Іллінецького районів та у містах - Вінниця,
Жмеринка, Хмільник, а також у Тульчинській, Жданівській, Шляхівській,
Немирівській, Вапнярській, Томашпільській ОТГ надано транспортних
послуг 1023 маломобільним особам з числа людей похилого віку та осіб з
інвалідністю.
За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної
реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля» працевлаштовані 7 осіб з
інвалідністю, з них - 2 особи – за професією «помічник кухара», 1- оператор
котельні, 1 –перекладач дактилолог, 1- оператор виробничої дільниці,1складальник-пакувальник, 1-підсобний працівник.
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Підтримка сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству,
попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків. В області проживає 14999 багатодітних сімей, в яких
виховується 51031 дітей. Протягом 9 місяців 2020 року видано 1271
посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 3223 - дитини з багатодітної сім’ї.
У 2020 році за поданням обласної державної адміністрації 31 жінці, які
народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей,
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та виплачено одноразову
винагороду на загальну суму 651,62 тис. грн.
Станом на 01.10.2020 року за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (загальна сума 37,7
млн грн) придбано житло 5 особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського виховання, а також здійснено виплату грошової компенсації
для придбання житла 83 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування.
У 2020 році обсяг відповідної субвенції для Вінницької області склав
38,2 млн грн (на 700 тис. грн більше, ніж у 2019 році), кошти розподілено за
такими напрямками:
- нове будівництво двох малих групових будинків Стрижавського
дитячого будинку-інтернату - 8,0 млн грн;
- нове будівництво дитячого будинку сімейного типу у смт. Сутиски
Тиврівського району - 4,7 млн грн;
- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для
дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - ДБСТ для
Веращак Т.П. – 3,3 млн грн;
- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення для 55 дітей області для придбання житла на суму 21,6 млн грн.
Послугами Притулку для осіб, які постраждали від домашнього
насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує
за рахунок коштів обласного бюджету, протягом 9 місяців 2020 року
скористались 26 жінок та 47 дітей. Жінки отримали 1108 послуг, діти -165
послуг.
Вінницькою обласною та міською мобільними бригадами соціальнопсихологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі, здійснено 193 виїзди, надано 1077 послуг
постраждалим особам (30 – чоловікам, 329 – жінкам, 33 - дітям).
У 2020 році ідентифіковано 11 осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, із них 3 жінок, 8 чоловіків. Встановлено відповідний статус 5
особам, із них 2 - жінки, 3 - чоловіків. За видами експлуатації 5 осіб
постраждали від трудової експлуатації.
З метою забезпечення належного реагування на звернення громадян
про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою
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статі, насильства стосовно дітей за рахунок коштів обласного бюджету
функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії
домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі,
на яку надійшло 228 дзвінків (від чоловіків – 81, від жінок – 147), в тому
числі, щодо можливості потрапляння в ситуацію торгівлі людьми – 71, з
питань домашнього насильства -150.
Надання послуг оздоровлення та відпочинку дітям. За рахунок
коштів обласного бюджету в рамках виконання обласної програми
оздоровлення відпочинком забезпечено 1250 дітей пільгових категорій з
районів та міст обласного значення (крім м. Вінниця та м.МогилівПодільський) на загальну суму 6,365 млн грн.
В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса)
оздоровлено 108 осіб, в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) 176 дітей пільгових категорій.
З 1 серпня по 21 вересня 2020 року на відпочинок направлено 600 дітей
до оздоровчого закладу «Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пансіонат з лікуванням «Аіфа» (с. Приморське Кілійського району Одеської
обл.), 650 дітей - до дитячого оздоровчого закладу санаторного типу
«Подільський Артек» (с.Заозерне Тульчинського району).
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації
української молоді, формування патріота і громадянина. Протягом 9
місяців 2020 року реалізовано 8 проєктів та заходів для молоді в рамках
виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на
2016-2020 роки на загальну суму 771,2 тис. грн. Загалом заходами програми
охоплено близько 9,5 тис. осіб.
Протягом лютого – березня 2020 року проведено «IT – SCOUTS spring
2020», метою якого є розвиток сучасних ІТ - технологій і поширення
молодіжного руху IT-SCOUTS.
27 лютого 2020 року організовано та проведено І етап довгострокового
проєкту (квесту) «ОТГ-Фест - молодь в дії» в Іллінецькій ОТГ.
З березня 2020 року стартував проєкт «Краудфандингова платформа
«Working in Ukraine NOW», мета якого - допомогти молоді області отримати
ресурси для започаткування власної справи шляхом створення та запуску
краудфандингової платформи «Working in Ukraine NOW».
Проведено «Онлайн-курс «Як навчитись медіаграмотності під-час
карантину?», направлений на молодь та людей старшого віку, метою якого є
уміння відрізняти правдиву інформацію від фейків та унеможливлення
поширення пропаганди між молоддю та навіювання паніки в умовах
карантину.
Ще одним із проєктів став «Онлайн курс з Дебатної майстерності»,
метою якого є підвищення рівня критичного та аналітичного мислення
молоді та сприяння розвитку дебатного руху в області.
До Дня молоді спільно з КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр
«Квадрат» організовано та проведено 12-годинний онлайн марафон за участю
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12 спікерів та 5 виконавців та гуртів. Під час марафону глядачі могли
поспілкуватись із спікерами з різних куточків України на теми, що найбільш
цікаві для молоді.
Всього онлайн заходами охоплено близько 9 тисяч осіб.
З нагоди відзначення Міжнародного дня молоді з 10 по 14 серпня 2020
року було проведено шостий Обласний молодіжний Форум «Вінниччина
молодіжна – ініціюй та дій». На участь у Форумі надійшло більше 150
заявок. За результатами відбору, учасниками та учасницями Форуму стало 70
молодих людей з усієї області.
З метою популяризації та розвитку неформальної освіти на локальному
рівні серед студентської/учнівської молоді Студентською радою Вінниччини
забезпечено проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми
знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, якими
охоплено 1 200 осіб регіону.
КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» проведено 132
власних заходів, якими охоплено 4768 осіб з числа студентської та учнівської
молоді, а також 127 заходів, організованих спільно з громадськими
організаціями та ініціативними групами, у яких взяли участь 4900 осіб з
числа молоді.
ГРОШОВІ
ДОХОДИ
НАСЕЛЕННЯ
ТА
ПЕНСІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Приріст
середньомісячної
заробітної плати за січень-вересень
2020 року до відповідного періоду
2019 року по області складає 9,3%,
по Україні – 9,2%.
Номінальна
середньомісячна
заробітна плата за січень-вересень
2020 року до січня-вересня 2019 року
збільшилась на 846,78 грн і становить
9932,49
гривень. За рівнем
середньомісячної заробітної плати
Динаміка середньомісячної заробітної
область займає 10 місце серед
плати
штатних працівників області за
регіонів України, а за темпом її росту
січень-вересень, грн
- 16 місце.
Індекс реальної заробітної плати за січень-вересень 2020 року до
відповідного періоду 2019 року становив 109% (в середньому по Україні –
106,6%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область
займає 9 місце в рейтингу регіонів України.
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати,
коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за
основними видами діяльності за січень-вересень 2020 року складає майже
2,9: найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 14580,91 грн (ріст в
порівнянні з січнем - вереснем 2019 року на 15,5%), найнижчий – діяльність
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у сфері тимчасове розміщування й організація харчування – 5091,22 грн
(зменшилась на 15,5%).
В промисловості заробітна плата за січень-вересень 2020 року
становить – 12132,58 грн (зросла на 11,7% і на 22,2% перевищує середній
рівень по економіці області).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство заробітна плата працівників за звітний період складає 10455,40
грн і до відповідного періоду 2019 року збільшилась на 4,7% та на 5,3%
більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду
діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників
збільшилась на 5,6% і складає 10524,05 грн, на 6% більше середнього рівня
по економіці області.
Серед непромислових видів діяльності заробітна плата за січеньвересень 2020 року працівників, що зайняті у сфері: будівництва в порівнянні
з січнем-вереснем 2019 року збільшилась на 13,6% і становить 13385,51 грн;
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування зросла на 11,3% і становить 12821,90 грн; професійної наукової та технічної
діяльності - зросла на 16,5% і склала 10900,79 грн; інформації та
телекомунікації - зменшилась на 5,4% і склала 11024,87 грн; транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – збільшилась
на 2,2% і склала 9929,72 грн; тощо.
Станом на 1 жовтня 2020 року загальна сума заборгованості із
заробітної плати на 39 підприємствах області (включаючи 18 економічно
активних, 20 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке
призупинило діяльність) становить в цілому 17785,9 тис. грн, в порівнянні з
даними на 01.01.2020 року збільшилась на 28,9% або на 3982,8 тис. грн, в
порівнянні з 01.09.2020 року – на 10,2% або на 1641,6 тис. грн.
За січень-вересень 2020 року до бюджету Пенсійного фонду України у
Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними,
надходження склали 12256,7 млн грн (в т. ч. за даними Податкової служби
сума ЄСВ – 4683,2 млн грн) і, в порівнянні з січнем-вереснем 2019 року,
збільшились на 8,4% або на 951,0 млн грн.
У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається
дотаційним регіоном. Станом на 01.10.2020 року забезпеченість власними
коштами на виплату пенсій складає 42,0% і, в порівнянні з відповідним
періодом минулого року, збільшилась на 0,1 відсоткових пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги в області за
січень-вересень 2020 року склали 12254,3 млн грн, що майже на 8,4% більше,
ніж у минулому році (11307,5 млн грн), або на 946,8 млн грн.
Станом на 01.10.2020 року в області фактично отримують пенсії 455073
особи. Середньомісячний розмір пенсії становить 2866,4 грн, що на 337,71
грн або на 13,4%, більше у порівнянні з 01.10.2019 року.
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РЕФОРМА ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. В області за
оперативними даними у 2020 році 49,4 тис. дітей до 6 років отримують
дошкільну освіту в 779 закладах дошкільної освіти та при 24 інших закладах
освіти, що мають дошкільні відділення.
За 9 місяців 2020 року утворено 171 додаткове місце. Станом на 12
жовтня 2020 року в області поновили роботу 687 закладів дошкільної освіти
та 27 інших закладів освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти
дітьми відповідного віку. Дані заклади відвідує 30 тис. дошкільнят.
Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 746 закладів загальної
середньої освіти (проти 771 закладів у 2019 році), навчається 166,4 тис. учнів
(на 1,6 тис. учнів більше, ніж в минулому році).
Станом на 1 жовтня 2020 року функціонує 64 опорних заклади із 84
філіями, з підвезенням 4972 учні із сусідніх сіл, з них в ОТГ - 26 опорних
шкіл, у районах – 38.
Організовано завершено 2019-2020 навчальний рік. Всього в області
8277 випускників 11-х класів, з яких 753 випускники (9% від загальної
кількості випускників) нагороджені золотими і срібними медалями (578золотою, 175-срібною).
За результатами ЗНО у 2019-2020 навчальному році 12 осіб отримали
200 балів (у минулому році - 6 осіб).
Більше 4 тис. учнів Вінниччини взяли участь у різних конкурсах,
олімпіадах, турнірах обласного та Всеукраїнського рівнів.
З 01 вересня 2020 року в області за новим Державним стандартом
початкової освіти почав працювати 981 перший клас для 16855 учнів.
У закладах професійної (професійно-технічної) освіти станом на 01
жовтня 2020 року навчаються 10,4 тис. здобувачі освіти. У 2019 році
випущено біля 5 тисяч кваліфікованих робітників та 102 «молодших
спеціалістів». Працевлаштування здійснюється на підприємствах, в
установах та організаціях, які є замовниками кадрів. Працевлаштовані 86%
випускників. В області сформований банк даних роботодавців та укладених
договорів між закладами професійної (професійно-технічної) освіти на
підготовку робітничих кадрів (майже 2 тис. договорів).
У 2020 році відібрано 3 заклади професійної (професійно-технічної)
освіти області, на базі яких планується створення навчально-практичних
центрів: ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці», ВХПТУ № 5
м.Вінниці, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ».
На базі вищого професійного училища № 41 м. Тульчина аграрного
профілю планується створення сучасного центру професійної досконалості, у
межах проєкту Європейського Союзу і міжнародних фінансових установ та
організацій Програма EU4Skills: Кращі навички для сучасної України.
На базі вищого художнього професійно-технічного училища № 5
м. Вінниці між Фондом ім. Ебергарда Шьока (Баден-Баден, Німеччина)
здійснюється реалізація спільних німецько-українських модельних проєктів у
сфері професійної освіти з модернізації та підвищення кваліфікаційного
рівня із професій: «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань».
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У 2020 році до закладів професійної (професійно-технічної) освіти
прийнято: за регіональним замовленням - 4191 особа (88%), 133 - молодші
бакалаври (106%); за державним замовленням- 403 особи (87%). Сформовано
проєктні пропозиції щодо прийому до закладів професійної освіти показників
за регіональним замовленням – кваліфікованих робітників - 4913 осіб,
молодшого бакалавру - 125 осіб та за державним замовленням – з професій
загальнодержавного значення - 265 осіб.
У 2020-2021 навчальному році на базі 225 закладів загальної середньої
освіти та 118 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання,
яким охоплено 893 дитини у 735 класах та 241 дитина в 161 групі. В області
функціонує 1064 навчальних комп’ютерних комплекси та 561
мультимедійний навчальний комплекс, обладнано 11 STEM-лабораторій.
Станом на 1 вересня 2020 року 34 заклади загальної середньої освіти області
не мають підключення до мережі Інтернет, мають 100 Мб/с - 196 закладів,
ВІД 30 до 100 Мб/с - 108 заклади, менше 30 Мб/с - 369 закладів.
У 2020 році проводиться закупівля обладнання для 50 кабінетів
математичних предметів і 5 STEM-лабораторій» на суму 27,5 млн грн.
Продовжено виплату грантів обласної державної адміністрації та
обласної Ради за інноваційні проєкти - 30 закладів освіти отримали 650 тис.
грн.
Станом на 1 жовтня 2020 року в закладах освіти області залишилось 12
котелень у підвальних приміщеннях, з них 7 – виведення недоцільне через
зменшення контингенту, реорганізацію.
У 2020 році планується завершити роботи, які розпочато у 2019 році:
- Борщагівська ЗОШ Погребищенського району (проводиться
оформлення дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення
земельної ділянки).
- Одайська ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ (роботи на стадії
завершення, оформлення дозвільних документів).
Станом на 1 жовтня 2020 року в закладах освіти, а саме: у 65 школах
замінено 235 вікон; у 16 школах утеплено фасади; у 22 школах
відремонтовано та утеплено дахи; у 39 школах відремонтовано системи
опалення; у 25 школах замінено котли на сучасні та модернізовані; замінено
69 дверей; відремонтовано 2,9 км. теплових мереж.
У 2020 році в закладах загальної середньої освіти області функціонує
624 котельні, в тому числі: на твердому паливі – 444; на газу – 180.
В області підвіз учнів здійснюється 329 шкільними автобусами, з яких
один спеціальний. Шкільними автобусами довозиться 13854 учні (76,5% до
потреби).
У 2020 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019
році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на
придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для Вінницької
області виділено 26,06 млн грн. Відповідно до укладених міжбюджетних
трансфертних угод до обласного бюджету надійшло 20,5 млн грн. Тендерні
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процедури завершились і у заклади освіти області надійшло 25 шкільних
автобусів вартістю 46,3 млн грн.
На будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти з
державного бюджету (ДФРР) передбачено - 96,2 млн грн.
Станом на 09 жовтня 2020 року з державного бюджету профінансовано
- 71,7 млн грн, освоєно - 50,8 млн грн, з місцевого бюджету профінансовано 34,5 млн грн, освоєно - 23,5 млн грн.
Постановою Кабінету Міністрів України (від 12 лютого 2020 р. № 100)
«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» (зі змінами) з державного бюджету виділено 20,0 млн грн та з
місцевого - 3,3 млн грн на капітальний ремонт:
будівлі Глуховецької СЗШ І-ІІІ ступенів, корпусу № 1 смт Глухівці
Козятинського району (з державного бюджету - 13,96 млн грн, з місцевого –
1,55 млн грн) - проведено тендерні процедури на виконання робіт, підписано
угоду з переможцем;
приміщення їдальні комунального закладу «Вороновицький ліцей» смт
Вороновиця (з державного бюджету – 6,04 млн грн, з місцевого – 1,75 млн
грн) - проведено тендерні процедури на виконання робіт, підписано угоду з
переможцем, роботи розпочато, з державного бюджету профінансовано 6,04
млн грн.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. Протягом 9
місяців 2020 року в області зареєстровано сталу динаміку коефіцієнтів
народжуваності (на рівні 5,5‰) та загальної смертності (в межах 11,5‰).
Показник малюкової смертності зменшився з 6,6 до 5,5 на 1000 народжених
живими.
За 9 місяців 2020 року рівень загальної захворюваності склав 17024,9
на 10 тис. населення області (аналогічний період 2019 року - 14473,0 на 10
тис. населення). В структурі загальної захворюваності 32,2% становлять
хвороби органів кровообігу, 18,3% хвороби органів дихання, 9,6% хвороби
органів травлення.
Первинна захворюваність населення реєструється на рівні 3781,9 на 10
тис. населення (аналогічний період 2019 року – 4959,1 на 10 тис. населення).
Структура первинної захворюваності упродовж останніх років залишається
стабільною: перше місце посідають хвороби органів дихання (54%), друге –
хвороби системи кровообігу (6,8%), третє - хвороби сечостатевої системи
(4,5%).
Зареєстрована захворюваність на туберкульоз за 9 місяців 2020 року
становить 21,6 на 100 тис. населення проти 33,7 на 100 тис. населення за
аналогічний період 2019 року.
Захворюваність злоякісними новоутвореннями за 9 місяців 2020 року
становить 204,3 на 100 тисяч населення проти 267,4 у відповідному періоді
2019 року.
Станом на 01 жовтня 2020 року під медичним наглядом перебувають
3056 ВІЛ-інфікованих осіб, в т. ч. – 1434 осіб з приводу захворювання на
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СНІД, протягом 9 місяців 2020 року вперше встановлено діагноз ВІЛінфекція 204 особам, діагноз СНІД - 125 особам.
Станом на 01 жовтня 2020року в області функціонує 54 заклади
первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять 306
лікарських амбулаторій, 718 фельдшерсько – акушерських пунктів. Медичну
допомогу населенню надають 47 закладів охорони здоров'я вторинного рівня
та 36 закладів третинного рівня.
Для надання медичної допомоги населенню області закладам охорони
здоров’я, які фінансуються з місцевих бюджетів, затверджено на 2020 рік
штатну чисельність працівників в кількості 31322,0 посади, в т. ч. лікарів –
6303,0, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - 11662,0,
молодшого персоналу – 5584,0 та іншого персоналу – 6514,0 посад.
За оперативними даними загальний ліжковий фонд на 01 жовтня 2020
року складає 9 075 ліжок. Забезпеченість ліжками по області становить 59,0
на 10 тис. населення.
З метою оптимізації діяльності стаціонарного сектору з початку року
скорочено 633 ліжка цілодобового перебування. Основні показники
використання потужностей ліжкового фонду перебувають в межах
нормативу та минулорічних. Середній термін лікування скоротився з 9,7 до
8,9 днів, робота ліжка становить 152,5 проти 236,6 днів за аналогічний період
2019 року.
На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» в області 75 закладів первинної
медичної допомоги (54 комунальних неприбуткових підприємства (100%) та
21 приватний заклад) підписали договори з Національною службою здоров’я
України.
Станом на 01 жовтня 2020 року в електронну систему надійшло
1317516 декларацій - в області підписанням декларацій охоплено 84,8%
населення.
З метою реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» в області заклади охорони здоров’я
вторинного, третинного рівнів надання медичної допомоги та екстреної
медичної допомоги уклали договори з НСЗУ .
До контрактування залучені 66 закладів охорони здоров’я, угоди на 373
пакети (групи послуг), у тому числі 64 комунальних некомерційних
підприємства (371 пакет), 2 товариства з обмеженою відповідальністю на 2
пакети.
На вторинному рівні надання медичної допомоги угоди уклали 45
закладів на 278 пакетів (груп послуг).
На третинному рівні надання медичної допомоги угоди уклали 18
закладів на 92 пакети (групи послуг).
Крім того, угоди уклало КНП «Територіальне медичне об'єднання
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» на 3 пакети.
Як комунальні неприбуткові підприємства працюють усі 54 заклади
охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги 100%. З
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метою реалізації Закону України «Про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській місцевості» побудовано та введено в
експлуатацію 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. На
завершальному етапі будівництва 6 амбулаторій та для 1 амбулаторії в
с .Дашківці Літинського району проводиться проєктування.
Загалом на будівництво заплановано 142,68 млн грн, освоєно 135,14
млн грн. у тому числі за рахунок державного бюджету – 121,87 млн грн,
співфінансування з місцевих бюджетів 13,27 млн грн.
За рахунок коштів державного бюджету для медичних працівників
області закуплено 151 спеціалізований легковий автомобіль на суму 75,5 млн
грн.
Планується закупити ще 4 одиниці службового автотранспорту на суму
2,00 млн грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам.
У поточному році передбачено здійснити реконструкції та капітальні
ремонти 31 амбулаторії на загальну на суму 79,2 млн грн. Будівельні роботи
розпочато в 25 закладах, завершена експертиза проєктно – кошторисної
документації в 29 закладах. Освоєно коштів на суму 14,5 млн грн, у т. ч. з
державного бюджету – 12,8 млн грн, з місцевого бюджету 1,70 млн грн.
На покращення матеріально-технічної бази закладів первинного рівня
використано 3,9 млн грн.
На вторинному рівні відбувається процес подальшої модернізації
центральних районних лікарень та покращення їх матеріально-технічної
бази. Забезпеченість автоматизованими робочими місцями та медичними
інформаційними системами на вторинному рівні складає 95%.
Успішно реалізується субпроєкт Світового Банку «Складова розвитку
системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення
медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».
Продовжується будівництво кардіохірургічного центру. Зросла
кількість інтервенційних втручань: всього виконано 1968 втручань; планових
коронарографій- 554; ургентних операцій стентувань коронарних судин -555.
У новій операційній, створеній та оснащеній медичним обладнанням за
кошти регіонального субпроєкту, протягом поточного року здійснено 154
оперативних втручання, з них 33- на відкритому серцю.
На забезпечення виконання національної програми «Велике
будівництво» у галузі охорони здоров’я області реалізується проєкт
«EMERGENCY 2020», завданням якого – це привести відділення екстреної
медичної допомоги в 10 опорних лікарнях області до єдиного стандартного
вигляду.
Станом на 01 жовтня 2020 року виконуються будівельні роботи по
об’єкту «Капітальний ремонт частини приміщень в комунальному
некомерційному підприємстві «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги» в рамках проєкту EMERGENCY-2020 за адресом:
м. Вінниця, вул. Київська, 68», освоєно 1,4 млн грн.
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По 7 об’єктам завершено процедуру конкурсних закупівель та укладено
підрядні договори. По 2 об’єктам проводяться процедури закупівлі для
визначення підрядної організації по проведенню робіт з реконструкції.
На вторинному рівні надання медичної допомоги виконано ремонтних
робіт на суму 14,3 млн грн.
За останні роки кількість закладів обласного підпорядкування
зменшилась з 40 до 36. Вінницькою обласною Радою перетворено у
комунальні некомерційні підприємства 32 заклади третинного рівня.
На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в
області сформована мережа екстреної медичної допомоги в єдину систему.
Створено комунальну установу «Територіальне медичне об’єднання
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф»», яка забезпечує на території області організацію та надання
екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних
станах в повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
На території області надання екстреної медичної допомоги
здійснюється 8 станціями екстреної медичної допомоги, в структуру яких
входять 22 відділення екстреної медичної допомоги Також, на території
області функціонують 31 пункт постійного базування бригад екстреної
медичної допомоги.
На виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 № 425 виділено кошти з
державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету на
придбання 86 санітарних автомобілів, з них – 62 типу В та 24 типу С
(реанімобілі), які оснащені всім необхідним сучасним обладнанням та GPSтрекерами для визначення місця положення бригади як найближчої до
пацієнта. В березні 2020 року область отримала замовлену кількість
автомобілів на загальну суму 191,64 млн грн.
Удосконалюється робота оперативно-диспетчерського управління та
робота з програмно-апаратним комплексом «ERIM 103», який забезпечує
функціонування центральної оперативної диспетчерської. Продовжується
робота по впровадженню МОЗ України програми «Централь 103».
В рамках протидії поширення COVID-19 сформовано окремі спеціальні
бригади екстреної медичної допомоги для надання допомоги хворим, які
відповідають визначенню випадку COVID-19 (березень 2020 – 23 бригади;
вересень 2020 – 25 бригад; з 01 жовтня 2020 – 27 бригад). Всі бригади
забезпечені сертифікованими засобами індивідуального захисту.
Затверджені «Маршрути пацієнта» по 21 опорній лікарні («ковідній»).
Організовано дистанційний курс навчань «Організація надання
екстреної медичної допомоги за умов спалаху пандемії COVID-19».
На покращення матеріально-технічної бази закладів ІІІ рівня
використано 0,96 млн грн (продовжується реконструкція корпусу № 7
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова для розміщення
нейрохірургічного відділення з рентгеноопераційним блоком та відділенням
гострих інсультів; проведено капітальний ремонт системи опалення
Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічний центру,
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прокладено кисневу магістраль в обласній клінічній дитячій інфекційній
лікарні).
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. Станом на 01.10.2020 року в області
93,4% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено
сімейними формами виховання, що відповідає задекларованому показнику на
2020 рік.
Функціонує 58 дитячих будинків сімейного типу та 132 прийомних
сім’ї, в яких на вихованні перебуває 652 дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, та особи з їх числа.
Упродовж 9 місяців 2020 року в області створено 5 прийомних сімей та
3 дитячих будинки сімейного типу. До сімейних форм виховання
влаштовано:
- в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу - 66 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
- під опіку, піклування влаштовано 148 дітей.
Станом на 01.10.2020 року в області усиновлено 22 дитини (14 –
громадянами України, 8 — іноземними громадянами).
Із загальної кількості 2310 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служб у
справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення,
1916 (82,94%) дітей мають житло: на праві власності ― 226 дітей (9,78%), на
праві користування ― 1690 (73,16%); не забезпечені житлом ― 394 (17,06%).
Цьогоріч набули права власності 2 дітей-сиріт: 1 дитині з м. Ладижина
придбано житло за кошти піклувальника, 1 - з Ямпільського району
оформлено нотаріально право власності на житловий будинок відповідно до
права на спадщину за заповітом.
Протягом 9 місяців 2020 року підготовлено висновки та надано 164
дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей, на яке вони
мають право власності або користування.
За оперативними даними служб у справах дітей райдержадміністрацій,
міських рад міст обласного значення на обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, перебуває 324 дитини, віком 16-18 років.
Протягом 9 місяців 2020 року у Вінницькому та Жмеринському
обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 123
дитини. За 9 місяців 2020 року із зазначених закладів вибуло 79 дітей,
пройшовши курс реабілітації. З них, до біологічних сімей повернуто 38 дітей,
2 — усиновлено, 5 — влаштовано в прийомні сім’ї, 20 — в дитячі будинки
сімейного типу, 5 — під опіку(піклування).
Протягом 9 місяців 2020 року на обліку центрів соціальних служб
області знаходилося 5712 сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, в яких виховується 12925 дітей.
В області функціонує 1 сім’я патронатних вихователів. За результатами
її діяльності протягом 9 місяців 2020 року попереджено влаштування 3 дітей,
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яких було відібрано у батьків, до закладів інституційного догляду та
виховання.
Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини» забезпечує
тимчасове проживання жінок на сьомому – дев’ятому місяці вагітності та
матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які перебувають у
складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню батьківських
обов’язків. Протягом 9 місяців 2020 року у закладі перебувало 30 осіб, з них
12 жінок та 18 дітей.
Жмеринським обласним соціальним гуртожитком забезпечено надання
тимчасового проживання 11 дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, та особам із їх числа.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ. Мережа закладів культури області
становить 2098 одиниць, що на 8 менше відповідного періоду минулого року,
з них 15 - обласного підпорядкування. В області функціонують: 1040
будинків культури та клубів, 917 бібліотек, 65 музеїв, 1 історико-культурний
заповідник «Буша», 2 академічних театри, обласна філармонія, 2 парки
культури і відпочинку, 55 закладів початкової мистецької освіти, 3 – вищої
мистецької освіти, 12 закладів кіновідеомережі.
З метою модернізації матеріально-технічної бази закладів культури
станом на 01.10.2020 р. проведено капітальні та поточні ремонти на 147
об’єктах культури області на загальну суму 28,71 млн грн.
У поточному році проведено актуалізацію результатів мапування
мереж закладів культури області.
Впродовж 1 кварталу 2020 року проведено 14 культурно-мистецьких та
просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток професійного,
аматорського мистецтва та народної творчості.
Через призупинення проведення культурно-мистецьких заходів під час
пандемії управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації створено ФБ
сторінку «Культура Вінниччини», яка особливо активізувалась під час
карантинних заходів і стала основною платформою онлайн інформації про
культурно-мистецькі заходи та культурно-мистецьке життя в області.
В рамках залучення міжнародної співпраці у культурній сфері
протягом 2020 року проведено:
- ІV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The Best
Artist-2020»,
- Міжнародний фестиваль органної музики «Музика в монастирських
мурах»,
- Міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу
ім. В. Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине» (у режимі онлайн),
- XXIV Міжнародний фестиваль «Vinnytsia Jazz Fest» (у режимі
онлайн).
Протягом поточного року до книгозбірень області надійшло біля 50
тис. примірників видань на суму понад 4,5 млн грн.
Пріоритетним напрямком роботи бібліотек було забезпечення
доступності культурно-освітніх послуг населенню та поліпшення поповнення
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інформаційних ресурсів. Станом на 01 жовтня 2020 року 464 бібліотеки
області (51%) оснащено комп’ютерним обладнанням, з них 354 (39%) –
використовують ресурси Інтернету.
Театрально-видовищні заклади активно працювали лише впродовж I
кварталу 2020 року. Обласною філармонією було проведено 76 концертів, які
відвідали 18,4 тис. глядачів.
В обласному академічному українському музично-драматичному театрі
ім. М. Садовського за звітний період зіграно 74 вистави, які переглянули 23,7
тис. глядачів.
Обласним театром ляльок здійснено показ 114 вистав, які відвідали 9,2
тис. юних глядачів.
У 2020 році реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів на пам’ятках
археології, яким загрожує знищення в результаті будівельних чи
сільськогосподарських робіт. Спільно з головним управлінням Національної
поліції України у Вінницькій області та Вінницькою обласною прокуратурою
попереджено незаконне використання 18 пам’яток археології, загальною
площею більше 400 га земель історико-культурного призначення.
Проведено ремонтні та ремонтно-реставраційні роботи на 243
пам’ятках історії та архітектури на загальну суму 9,32 млн грн.
Протягом даного періоду продовжувалась масштабна реконструкція
прилеглої території пам’ятки містобудування та архітектури державного
значення «Палац», 1757 р. в м. Тульчині (охоронний №59 ). Станом на
01.10.2020 року використано 9,22 млн грн, з них: за рахунок коштів
обласного бюджету 4,6 млн грн, коштів ДФРР – 4,62 млн грн.
Продовжувалась робота з паспортизації об’єктів культурної спадщини.
За рахунок додатково виділених коштів з місцевих бюджетів та спонсорської
допомоги виготовлено 17 паспортів і укладено 17 охоронних договорів на
пам’ятки археології в Гайсинському, Тростянецькому, Тиврівському,
Тульчинському і Ямпільському районах та 9 – на пам’ятки архітектури.
Обласним краєзнавчим музеєм за підтримки облдержадміністрації
розпочато розробку атласу археологічних пам’яток території Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади.
Державним підприємством «Охоронна археологічна служба» Інституту
археології Національної Академії наук України проведено археологічну
розвідку Барської фортеці XVII ст., за результатами якої знайдено унікальні
предмети побуту, фрагменти кераміки, елементи військового спорядження
XVI-XVII ст. Всі артефакти передано до Барського районного історичного
музею.
Розроблено культурний бренд Вінницької області «Щедрик - мелодія
Вінниччини» та зареєстровано його в Державному підприємстві
«Український інститут інтелектуальної власності» як знак для товарів і
послуг.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ. В області на державному
обліку перебуває 4330 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології,
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1897 – історії, 548 – містобудування та архітектури, 98 – монументального
мистецтва, 47 – садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна.
Туристичні послуги в області надаються 89 суб’єктами туристичної
діяльності (6 туроператорів, 81 турагент, 2 суб’єкти надання екскурсійних
послуг).
Сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору в
області за 9 місяців 2020 року становить 952,2 тис. грн, що на 56,5% менше
аналогічного періоду 2019 року. Основною причиною зменшення величини
надходжень туристичного збору є наслідки пандемії, що спричинені COVID19.
З метою покращення туристичного потенціалу в області розпочато
розробку, формування та патентування туристичного бренду. Спільно з
Національною туристичною організацією створено бренд-платформу
«Вінниччина туристична».
З метою туристичної промоції Вінницького регіону створено відео
сюжет «Вінниччина – Вам сподобається», готується до друку оновлений
туристичний буклет «Стежками Вінниччини» та розпочата робота над
розробкою Карти туристичних родзинок Вінниччини.
Активно підтримується дитячий (сімейний) туризм:
- видано збірку «Вінниччина – подорож за враженнями»,
- проведено низку екскурсій і для вразливих категорій – дітей-сиріт та
молоді з інвалідністю.
На віртуальному ярмарку в Бергамо (Італія) «AgriTrevel & SlowTrevel»
27 вересня поточного року, з нагоди Всесвітнього дня туризму, презентовано
туристичні можливості Вінниччини.
В рамках програми #МандруйУкраїною прийнято участь в реалізації
проєкту «Туристичні магніти України» та визначено п’ять основних
туристичних магнітів Вінниччини: Світломузичний фонтан Рошен,
Національний музей-садиба М.І. Пирогова, Палац Потоцьких у м. Тульчин,
Державний історико-культурний заповідник «Буша», Лядівський СвятоУсікновенський скельний чоловічий монастир ХІ століття.
Для створення умов для організації повноцінного сімейного
відпочинку, збереження і відтворення в штучних умовах рідкісних та
занесених до Червоної книги тварин та птахів, промоції туристичного
потенціалу регіону, проведено роботи щодо облаштування інфраструктури
Відокремленого підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» заклад налічує більше 400 представників різних видів тварин та є однією із
туристичних родзинок Вінниччини.
З метою організації повноцінного сімейного відпочинку, в рамках
проєкту «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» (реалізується за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу,
загальний обсяг фінансування – 11,7 млн грн), проведено роботи щодо
облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу Подільський
зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»: будівництво вхідної групи Зоопарку та
хатинки Святого Миколая.
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З метою промоції туристичного потенціалу Вінницького регіону
проведено масштабний прес-тур для тревел-блогерів, представників
туристичних компаній й засобів масової інформації та інших зацікавлених
організацій по туристичних об’єктах області.
За результатами даного заходу, на загальноукраїнських телеканалах
1+1, СТБ, ТРК Україна та в друкованих і електронних засобах масової
інформації вийшла низка сюжетів та статей про туристичні родзинки нашого
краю, що підвищує рівень поінформованості потенційних туристів з інших
регіонів України та стимулює збільшення туристичних потоків в область.
Для просування туристичних об’єктів Вінниччини авторською
командою Tour De Ukraine здійснено виробництво промоційного фільму про
Іллінецький кратер, палац Потоцького в м. Тульчин, Лядівський скельний
монастир, Нагорянські печери, Черепашинецький кар'єр та туристичні
атракції. Фото та відеометеріали розповсюджено на загальнодоступному
ресурсі You Tube, соціальних мережах Facebook, Instagram; створено аудіо
твори про локації регіону та проведено їх ротація в ефірі авторського блогу
Tour De Ukraine (Радіо Шансон, Bussines радіо); підготовлено матеріали для
туристичних профільних ресурсів.
З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення
кількості туристів розроблено та розміщено туристичні білборди на території
області та України.
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ. На Вінниччині
забезпечено розвиток 95 видів спорту, що дало можливість до занять видами
спорту залучити 24441 осіб (+ 1182 осіб).
В спортивних клубах різних форм власності займалися – 5965 осіб
(+1130 до відповідного періоду минулого року).
Протягом звітного періоду в області проведено 155 обласних
спортивних заходів, що на 40 менше у порівнянні з відповідним періодом
минулого року у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Упродовж звітного періоду спортивними організаціями області
підготовлено: 155 – спортсменів І розряду, 177 - кандидатів у майстри
спорту, 18 - майстрів спорту України.
Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 30 медалей
різного ґатунку, а на змаганнях всеукраїнського рівня 415 медалей.
Упродовж 2020 року (за виключенням періоду карантину)
функціонувало 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в
дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18321 юних спортсменів та
разом зі спортивними клубами 24286 особи.
Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчальнотренувальний процес на 109 власних спортивних спорудах.
За рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році придбано:
-комунальним закладом "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна
школа стрільби" спортивну гвинтівку, гвинтівки пневматичні, пістолети
пневматичні на загальну суму 534,27 тис. грн;
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-комунальним закладом "Вінницька обласна спеціалізована дитячоюнацька школа олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської"
спортивні та навчально-тренувальні човни на суму 424 тис. грн;
-комунальним закладом "Вінницька обласна комплексна дитячоюнацька спортивна школа" спортивний велосипед для шосейних групових
гонок, тренажер для відділення боксу на суму 160 тис. грн;
-Вінницькою обласною дитячо-юнацькою спортивною школою
«Колос» грифи із замками, борцівський килим на загальну суму 59 тис. грн;
- Вінницькою школою вищої спортивної майстерності спортивний
велосипед, весла до спортивних човнів, пістолет пневматичний, приціл до
гвинтівки пневматичної, велосипедний тренажер на загальну суму 390 тис.
грн;
Громадською
організацією
«Вінницька
обласна
організація
фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» завершено
капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів
(564 тис. грн).
Продовжувалась реалізація заходів з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного ремонтів спортивних споруд різних типів, в
районах і містах області (в рамках Програми «Велике будівництво»), а саме:
- реконструкція будівлі комунальної організації «Спорткомплекс
«Здоров’я» в м. Вінниці;
- будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу в м. Вінниці;
- капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард» в
м.Калинівка;
- реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський
спортивний комплекс» Немирівської міської ради під мультифункціональний
майданчик для занять ігровими видами спорту м. Немирів;
- реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа IIII ступеня №33 Вінницької міської ради» в м.Вінниця.
В районах, містах та ОТГ області введено в експлуатацію 9
мультифункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту.
В регіоні станом на 01.10.2020 року функціонувало 4336 спортивних
споруд, в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів,
589 майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455
футбольних полів, 697 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 96
майданчиків з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди.
В області на 1 тис. населення припадає 2,80 спортивних споруд
(загальноукраїнський показник – 2,30 спортивних споруд).
РОЗБУДОВА
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА.
Облдержадміністрацією здійснюється щоденне інформування громадян
області про діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільнополітичного життя регіону. Так, на офіційному сайті ОДА у стрічці новин
щоденно оприлюднюється 12-14 оперативних та якісних інформацій.
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Протягом звітного періоду організовано близько 100 теле- та
радіоефірів за участю керівників місцевих органів виконавчої влади.
Окрім того, проведено 9 консультацій з громадськістю у формі
публічного громадського обговорення. Інформація щодо проведення
консультації з громадськістю систематично розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці
«Консультації з громадськістю».
До складу Громадської ради при облдержадміністрації увійшли 35
представників найдієвіших інститутів громадянського суспільства
Вінниччини. Інформація про діяльність Громадської ради при
облдержадміністрації систематично розміщується на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці
«Громадська рада».
Облдержадміністрацією щороку проводиться конкурс з визначення
програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс).
У 2020 році за результатами конкурсу відібрано 23 проєкти
громадських організацій Вінниччини. Обласним бюджетом на поточний рік
на співфінансування реалізації програм інститутів громадянського
суспільства передбачено кошти на загальну суму 1 млн грн. Інформацію
щодо проведення конкурсів розміщено на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці
«Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства».
Готується до видання спеціалізована методологічна збірка для ІГС
області «Успішні практики громадських організацій Вінниччини».
З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства у
соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм
«соціального замовлення» соціальних послуг.
Проводиться постійна робота щодо надання інститутам громадянського
суспільства Вінниччини необхідної консультативної підтримки з питань їх
взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, а також у питаннях
поширення інформації про їх діяльність на території області та здійснення на
постійній основі інформаційної підтримки виконання (реалізації) їх програм
(проєктів, заходів).
В області діє Центр підтримки інститутів громадянського суспільства.
Це спеціалізована громадська платформа, за допомогою якої мешканці міста,
громадські організації, представники органів державної влади та місцевого
самоврядування мають змогу дискутувати щодо регіонального розвитку,
обмінюватися досвідом, долучатися до місцевих процесів та реформ.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Е-УРЯДУВАННЯ ТА ЕДЕМОКРАТІЇ. В області протягом січня - вересня поточного року
забезпечено:
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- підтримку системи корпоративної пошти облдержадміністрації, до
якої підключено працівників апарату облдержадміністрації, її структурних
підрозділів та райдержадміністрацій;
- підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів
надання адміністративних послуг області, у рамках проєкту «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з
Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа».
- технічний супровід системи електронного документообігу,
впровадженого в облдержадміністрації, відповідно до вимог законодавства;
- оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також проведення
заходів, завдань та нарад в облдержадміністрації за допомогою он-лайн
сервісів.
Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією
офіційного веб-сайту облдержадміністрації, як одного з елементів
електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення
інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів.
Здійснювалась підтримка сервісу IP телефонії, впровадженого в апараті
обласної державної адміністрації.
РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД (ОТГ). Станом на 01 жовтня 2020 року, в рамках впровадження
реформи децентралізації, в області функціонують 46 об’єднаних
територіальних громад, які об’єднали 156 місцевих рад. Площа об’єднаних
територіальних громад становить 5,6 тис км2, а це – 21,0% від загальної
площі області, населення в об’єднаних територіальних громадах – 752,6 тис
осіб, що становить 48,2% від загальної кількості населення області.
З метою впровадження реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, в частині формування базового рівня
адміністративно-територіального устрою Вінницької області, відповідно до
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та
Методики формування спроможних територіальних громад, що затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 214 (зі
змінами), враховуючи узгоджені пропозиції, в області було розроблено новий
проєкт перспективного плану формування громад (далі – Перспективний
план), що включив 63 об’єднаних територіальних громади зі 100% покриттям
території області, з них високий рівень спроможності – 44 ОТГ, середній – 19
ОТГ.
Перспективний план затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 06 травня 2020 року № 512-р «Про затвердження перспективного
плану формування територій громад Вінницької області».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року
№ 707-р визначено адміністративні центри та затверджено території
територіальних громад області на основі затвердженого Перспективного
плану.
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Разом з тим, Верховною Радою 17 липня 2020 року прийнято
Постанову №807 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з якою в
області утворено шість районів субрегіонального рівня, а саме: Вінницький,
Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський та
Хмільницький.
Водночас, 25 жовтня поточного року відбулися місцеві вибори на новій
територіальній основі громад і районів.
Надходження до загального фонду бюджетів ОТГ за 9 місяців 2020
року порівняно з відповідним періодом 2019 року зросли на 208,1 млн грн,
або на 6,2%, зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 122 млн грн,
або на 5,9%, єдиному податку – на 38,7 млн грн, або на 7,4%, проте
зменшились по платі за землю на 17,3 млн грн, або на 4,9%.
Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 9
місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року зросли на
349,1 млн грн, або на 5,2%, зокрема, по бюджетах районів – на 84,7 млн грн,
або на 4,3%, містах обласного значення – на 12,2 млн грн, або на 3,0%,
обласному бюджету – на 44,1 млн грн, або на 4,3%, ОТГ – на 208,1 млн грн
або на 6,2%.
Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних
громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та
зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.
Станом на 1 жовтня 2020 року спостерігається значне збільшення
запланованих капітальних видатків у бюджетах ОТГ порівняно з аналогічним
періодом минулого року на 1144,8 млн грн (майже в 4 рази), зокрема
заплановані капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади
м. Вінниці у 2020 році – 1096,0 млн грн. Без врахування бюджету м. Вінниці,
збільшення капітальних видатків бюджетів ОТГ становить 48,8 млн грн.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ОБЛАСТІ
Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад. В
області 17 рік поспіль реалізується конкурс проєктів розвитку
територіальних громад, який характеризується значною активністю щодо
написання проєктів та високим рівнем співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел.
З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення
ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних
громад в області проведено XVІІ Обласний конкурс проєктів розвитку
територіальних громад (далі – Конкурс) - на реалізацію яких з обласного
бюджету виділено 15 млн грн.
На участь у Конкурсі було online-зареєстровано 552 заявки, з яких
допущено 512 (решта 40 заявок не допущено до участі в конкурсі через
дублювання - 35 та перевищення ліміту - 5).
Конкурсною комісією було обрано переможцями 188 проєктів.
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Грантова діяльність. За підтримки країн-донорів, таких як Швейцарія,
Канада та Європейської Комісії, в області протягом січня-вересня 2020 року
впроваджується ряд проєктів, направлених на соціально-економічний
розвиток громад, а саме:
- Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в
Україні» (DESPRO), завданням якого є подальша підтримка реалізації
реформи децентралізації, максимально широке впровадження моделей
децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів
співфінансування проєктів розвитку, консолідація досвіду проєкту та
інтеграція його у нормативні та законодавчі документи;
- Проєкт ПРООН, метою якого є підтримка процесу реформування
відповідно до стратегічних планів уряду, зокрема, реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади.
- Проєкт «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в
області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження
ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на
місцевому, регіональному та національному рівнях.
Також, у ІІI кварталі 2020 року продовжилась реалізація 3 проєктів
міжнародної технічної допомоги, які фінансуються за рахунок коштів
Європейського Союзу:
1. Проєкт «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для
сталого розвитку міста Гнівань» фінансується Європейським Союзом у
рамках ініціативи EU4Energy та Програми «Угода мерів – Демонстраційні
проєкти» (CoM-DeP). Загальною метою проєкту є впровадження сталої
енергетичної політики м.Гнівань шляхом реалізації передбачених у «Плані
дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року м.Гнівань»
енергоефективних заходів для муніципального, житлового, промислового,
бізнесового секторів.
2. Проєкт «Кластер «Яблуневий шлях» має на меті збільшення доданої
вартості регіонального бренду «Подільське яблуко» за допомогою створення
кластеру «Яблуневий шлях» з метою популяризації Вінницької області як
«яблуневого раю» в Україні на базі Северинівської та Барської об’єднаних
громад.
3. Проєкт «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля», що
реалізовується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу, який затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2016 року № 827.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища (далі – Фонд) в області реалізовується 19
природоохоронних заходів. З обласного бюджету заплановано спрямувати
19,0 млн грн.
Основні напрями заходів:
- поводження з відходами – 5 проєктів на суму 8,9 млн грн;
- техногенна безпека (об’єкти водовідведення) – 4 проєкти на суму
5,9 млн грн;
- збереження парків – 1 проєкт на суму 0,8 млн грн;
- збереження водойм – 2 проєкти на суму 2,3 млн грн;
- збереження тваринного світу (у тому числі зубрів) – 1 проєкт на суму
0,3 млн грн;
- інші – 6 проєктів на суму 0,8 млн грн.
Серед
природоохоронних
проєктів, які протягом поточного
року здійснюються за рахунок
коштів Фонду:
- будівництво
сміттєсортувального комплексу на
території Івановецької сільської
ради Барської ОТГ; придбання
техніки, обладнання та контейнерів
для ТПВ;
- проведення
заходів
на
об’єктах водовідведення в містах
Вінниці та Жмеринці, селах
Агрономічне
та
Зарванці
Вінницького району;
- відновлення та збереження
парку-пам’ятки
природозаповідного
фонду
«Северинівський
парк»
Жмеринського району;
Природоохоронні заходи, які реалізуються
- проведення
робіт
з
за рахунок екологічних коштів обласного
поліпшення
технічного
стану
бюджету
водойм у Жмеринському та Шаргородському районах;
- обстеження місця зберігання, проведення досліджень та розроблення
заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника
Шаргородського району;
- проведення заходів з ліквідації пожеж в природних екологічних
системах області;
- впровадження державної системи моніторингу навколишнього
природного середовища;
- друк наукового видання «Природа Вінниччини. Рослини (1 частина)».
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II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК
Цілі та завдання Програми економічного і соціального розвитку області
на 2021 рік спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямків (завдань)
визначених Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2027 року задля підвищення соціальних стандартів
життя населення, відновлення стабільного розвитку області шляхом:
- подолання наслідків негативного впливу пандемії COVID-19 на
розвиток економіки області, у тому числі, надання пріоритетного значення
розвитку сектору охорони здоров’я з метою збереження людського капіталу;
- сталого розвитку самодостатніх та спроможних громад на основі
впровадження секторальних реформ, міжмуніципального співробітництва;
сприяння
формуванню
ефективної
системи
органів
місцевого
самоврядування та планування розвитку громад в сучасних умовах;
- розвитку промислового потенціалу області на базі інноваційних
технологій,
збільшення
виробництва
високотехнологічних
конкурентоспроможних видів продукції, раціонального та продуктивного
використання природних енергетичних ресурсів регіону;
- підвищення продуктивності сільського господарства та рівня
насиченості ринку продуктами харчування за рахунок модернізації та
оновлення виробничих потужностей, впровадження сучасних форм
кооперації, розвитку органічного виробництва;
- формування інвестиційного іміджу регіону, створення та подальший
розвиток індустріальних парків, нарощення експортного потенціалу за
рахунок виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції та її
популяризації на зовнішніх ринках;
- створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні, підтримка
підприємницьких ініціатив та соціального підприємництва, орієнтації молоді
на підприємницьку діяльність та започаткування власного бізнесу;
- продовження
курсу
відновлення
будівельної
активності,
реконструкція та спорудження об’єктів соціальної сфери, реалізація
державних та регіональних житлових програм, введення в експлуатацію
об’єктів незавершеного будівництва;
- реалізації державної політики у сфері створення безбар’єрного
середовища, продовження роботи з розроблення містобудівної документації
регіонального і місцевого рівня, затвердження історико-архітектурних
опорних планів історичних місць;
- розвитку якісної, надійної та доступної інфраструктури,
забезпечення належного експлуатаційного стану автомобільних доріг;
- розбудови існуючої мережі центрів надання адміністративних
послуг, наближення послуг до пересічних громадян, підвищення їх якості та
поліпшення сервісу обслуговування;
- промоції Вінниччини, як привабливого туристичного регіону, на
внутрішньому та міжнародному туристичних ринках. Розвиток історикокультурного, творчого та пізнавального потенціалу області. Збереження та
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популяризація об’єктів культурної спадщини, національних звичаїв і
традицій, духовних надбань регіону;
- підвищення тривалості життя та покращення стану здоров’я і
благополуччя населення за рахунок реформування та модернізації системи
охорони здоров’я, подальшого впровадження інституту сімейної медицини та
розвитку екстреної медичної допомоги;
- забезпечення якісної та доступної освіти, створення сучасних умов
навчання, включаючи інклюзивне, поширення знань та навичок, необхідних
для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності;
- подолання бідності шляхом збільшення реальних доходів населення,
гарантування високого рівня соціального захисту та підтримки, підвищення
життєстійкості соціально вразливих верств населення;
- забезпечення гендерної рівності в суспільстві, запобігання проявам
домашнього насильства, підтримка та забезпечення сприятливих умов для
повноцінного функціонування інституту сім’ї, зростання дітей, їх
оздоровлення та відпочинку, популяризація сімейних цінностей;
- підвищення рівня зайнятості населення шляхом участі суб’єктів
господарювання регіону у реалізації інвестиційних та інфраструктурних
проєктів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами
праці; створення умов для самореалізації потенціалу економічно-активного
населення;
- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості за
рахунок модернізації житлово-комунального господарства, реконструкції
систем теплопостачання, підвищення ефективності водокористування,
забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження
інноваційних технологій;
- зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягів їх
переробки в рамках розробленого Регіонального Плану поводження з ТПВ,
формування в суспільстві екологічної культури;
- підвищення енергоефективності економіки регіону шляхом
впровадження та популяризації енергозберігаючих заходів, розвитку
альтернативної енергетики та застосування відновлювальних джерел енергії.
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III. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ
Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію
пріоритетів у визначених цілях, а саме: реалізація державної політики в
оборонній та правоохоронній діяльності, захист населення і територій області
від наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування
територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту,
зростання конкурентоспроможності економіки області, забезпечення умов
сталого економічного розвитку, раціонального природокористування та
безпеки життєдіяльності людини, а також розвитку соціально-гуманітарної
сфери та громадянського суспільства.
Ціль 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА
ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених
законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки.
Шляхи досягнення:
– удосконалення ефективності системи територіальної оборони
шляхом організації та участі місцевих органів державної влади і місцевого
самоврядування, суб’єктів територіальної оборони у проведенні навчань,
тренувань, занять з територіальної оборони;
– забезпечення готовності органів державної влади та місцевого
самоврядування, штабів зон (районів) територіальної оборони до ведення її у
визначені терміни за будь-яких обставин для захисту життєво важливих
національних інтересів держави на території області;
– удосконалення оборонної інфраструктури області шляхом організації
та участі місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування у
виконанні заходів з підготовки держави до оборони;
– контроль виконання заходів з охорони та оборони важливих об’єктів
регіонального та місцевого значення в умовах надзвичайного стану та
особливого періоду для гарантування безпеки життєдіяльності населення та
недопущення проявів тероризму на визначених об’єктах;
– своєчасне забезпечення виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки «Безпечна
Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад» з метою підвищення
ефективності проведення оборонної роботи;
– забезпечення, в межах повноважень, виконання Указу Президента
України щодо проведення чергових призовів громадян України на строкову
військову службу та організації роботи обласної призовної комісії для
забезпечення призову громадян на строкову військову службу;
– проведення комплексу заходів з метою сприяння реалізації планів
Генерального штабу Збройних Сил України щодо обсягів відбору громадян
на військову службу за контрактом шляхом розгортання інформаційної
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кампанії з супроводження заходів із популяризації та відновлення серед
населення престижу військової служби.
Очікувані результати:
– зміцнення обороноздатності держави, підвищення рівня бойової
готовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, що
беруть участь в операції об’єднаних сил;
– удосконалення територіальної оборони області;
– забезпечення підготовки території держави до оборони;
– зміцнення українсько-молдовського державного кордону;
– проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян
України на строкову військову службу;
– сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил
України щодо обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом.
Пріоритет 2. Підвищення
попередження злочинності.

суспільної

правосвідомості

та

Шляхи досягнення:
– сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та
підтримки правоохоронних органів, забезпечення належної взаємодії
місцевих органів державної влади та правоохоронних органів;
– протидія корупційним проявам серед поліцейських, зміцнення
законності, службової дисципліни, перегляд та покращення психологічної і
професійної підготовки;
– протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та
вибухових речовин;
– посилення організаційних і практичних заходів з попередження
правопорушень та аварійності на автошляхах, реалізація заходів із
забезпечення безпеки дорожнього руху;
– якісне проведення слідчих дій, спрямованих на розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, налагодження конструктивної
взаємодії між оперативними та слідчими підрозділами, у тому числі інших
відомств, при розслідуванні кримінальних правопорушень;
– проведення профілактичних заходів з метою запобігання
злочинності;
– забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне
надання фахових коментарів щодо резонансних подій та висвітленні в ЗМІ
інформації про діяльність поліції з метою зміцнення довіри населення.
Очікувані результати:
– недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території
області, підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку;
– забезпечення публічної безпеки і порядку, недопущення порушень
прав і свобод громадян під час проведення публічних заходів, продовження
реалізації проєкту «Безпечне місто» у частині встановлення засобів
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відеоспостереження, вжиття спільних із місцевими органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування заходів щодо усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень;
– дотримання законності при прийнятті та реєстрації заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події,
своєчасне унесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань;
– підвищення оперативності реагування підрозділів поліції на
повідомлення про правопорушення, забезпечення безумовного дотримання
законності при реєстрації та розгляді заяв і повідомлень, своєчасне та
об’єктивне прийняття рішень;
– збільшення відсотку розкриття злочинів, насамперед корисливонасильницької спрямованості, відновлення порушених прав потерпілих осіб,
відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства.
Ціль 2: ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ ВІД
НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ПІДСИСТЕМИ
ЄДИНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
СИСТЕМИ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Пріоритет 1. Підвищення спроможності регіону попереджувати,
реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.
Шляхи досягнення:
– організація та проведення:
 командно-штабних навчань з органами управління та силами
цивільного захисту районних та ланок об’єднаннях територіальних громад
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
 штабні тренування з органами управління територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку,
пропуску льодоходу і повені та дій в складних умовах осінньо-зимового
періоду;
 штабних тренувань з органами управління та силами районних
(об’єднаннях територіальних громад) ланок територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту;
 утримання в постійній готовності внутрішньообласної системи
централізованого оповіщення;
 розгортання типового комплексу місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення на базі Калинівської об'єднаної територіальної
громади та населених пунктів розташованих поблизу 48 арсеналу зберігання
озброєння та боєприпасів МО України;
– утримання, облаштування приміщень та інженерних мереж міського
та позаміського пунктів управління облдержадміністрації;
– утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та розміщення його на
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складах Комунальної установи «Вінницький обласний центр цивільного
захисту та матеріальних резервів»;
– сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки;
– капітальний ремонт складів (Б і В) Комунальної установи
«Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» у
м. Немирів.
Очікувані результати:
– забезпечення готовності органів управління і сил цивільного захисту
районних та ланок об’єднаних територіальних громад територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до ефективних дій
в умовах виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру;
– підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру в результаті модернізації
місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на основі
Калинівської об'єднаної територіальної громади та населених пунктів,
розташованих поблизу 48 арсеналу зберігання озброєння та боєприпасів
Міністерства оборони України;
– запровадження
комплексу
організаційних,
інженерних
та
матеріально-технічних заходів з метою запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації
життєзабезпечення постраждалих, підвищення ефективності реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру;
– забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист
його і територій області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Ціль

3

:ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація
інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення
інвестиційної діяльності в області.
Шляхи досягнення:
 створення умов для ведення існуючого бізнесу та сприяння
входженню великих компаній на промисловий ринок області;
 визначення пріоритетних секторів промисловості та сприяння
створенню кластерів, що здійснюють виробництво експортоорієнтованої
продукції та інших форм організації інноваційної діяльності на території
області;
 розроблення та поширення інвестиційних пропозицій проєктів
стратегічного значення для розвитку області;
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 сприяння
створенню
та
розвитку
високотехнологічних
конкурентоспроможних виробництв за рахунок реконструкції, технічного
переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі
впровадження сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно
безпечних технологій;
 сприяння розвитку індустріальних парків: розміщення нових
виробничих потужностей, розвиток інфраструктури, тощо;
 супровід інвестиційних проєктів, які впроваджуються в
промисловості, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери,
зокрема:
 будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ «Український
волоський горіх» в с. Лядово (Могилів-Подільський район);
 будівництво заводу з виробництва залізного порошку компанією
ПрАТ «ПлазмаТек» в с. Рудниця Піщанської селищної ОТГ;
 будівництво ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» нової
виробничої лінії по збагаченню каоліну в смт Глухівці (Козятинський район);
 початок будівництва компанією «Head International Holding GmbH»
заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні
черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку;
 початок будівництва лісопильного вузла з поглибленою переробкою
хвойних порід ТОВ «Барлінек Інвест»;
 будівництво заводу з переробки відходів сільськогосподарського
призначення в альтернативне джерело енергії – біогаз компанією ТОВ
«Корпорація СКІФ-96» (Гайсинський район);
 продовження реконструкції та технічне переоснащення ПС-750 кВ
«Вінницька» поблизу с. Гуменне (Вінницький район);
 підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал
для розвитку.
Очікувані результати:
 збільшення обсягів промислового виробництва на 5%;
 оптимізація структури виробництва високотехнологічної продукції з
доданою вартістю (створення кластерів);
 модернізація промислового виробництва, зменшення його
енергоємності;
 збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції з високою
питомою вагою доданої вартості;
 підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств області;
 збільшення обсягу експорту продукції на 2%;
 створення понад 600 нових робочих місць.
Пріоритет 2. Сталий розвиток аграрного виробництва, розширення
сфери органічного виробництва та активізація сільськогосподарської
дорадчої діяльності.
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Шляхи досягнення:
- сприяння сталому розвитку аграрного виробництва з врахуванням
ринкових та технологічних тенденцій;
- сприяння створенню нових потужностей з виробництва, переробки
сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих потужностей
агропромислового комплексу з дотриманням вимог щодо безпечності та
якості харчових продуктів;
- підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського
виробництва;
- сприяння розвитку інфраструктури зберігання та реалізації
сільськогосподарської продукції;
- проведення локальних агропродовольчих виставково-ярмаркових
заходів за участю регіональних підприємств АПК;
- сприяння розвитку регіональної та транскордонної співпраці у сфері
реалізації спільних проєктів сталого розвитку в АПК області.
- часткове відшкодування вартості сертифікації виробництва
органічної сільськогосподарської продукції фермерським господарствам,
сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам-підприємцям та
іншим суб’єктам господарювання, при наявності в них площ посіву
органічної продукції від 5 до 500 га;
- проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ
карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території області;
- створення умов для впровадження заходів з охорони та використання
земель, підвищення родючості ґрунтів;
- створення умов для розвитку сільськогосподарського дорадництва;
- здійснення заходів щодо популяризації діяльності агропромислового
комплексу області.
Очікувані результати:
- збільшення валової продукції сільського господарства по всіх
категоріях господарств (у цінах 2016 року) на 5,4%;
- зростання в валовій продукції АПК частки продукції, виробленої з
використанням сучасних технологічних інструментів та інновацій;
- збільшення обсягу експорту вітчизняної продукції АПК з високою
часткою доданої вартості;
- збільшення кількості суб’єктів господарювання у сфері виробництва
органічних продуктів харчування;
- зростання обсягів виробництва органічних продуктів харчування;
- розширення асортименту продукції АПК,
- збільшення потужностей підприємств агропромислового комплексу;
- покращення стану родючості ґрунтів, зменшення площ сильно- та
середньо кислих ґрунтів земель державної форми власності.
Пріоритет 3. Підтримка розвитку
господарювання на селі та їх об’єднань.

малих,

середніх

форм
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Шляхи досягнення:
 підтримка
розвитку
фермерських
господарств,
створення
сприятливих економічних умов для ефективної діяльності малих і середніх
виробників сільськогосподарської продукції;
 сприяння розвитку ринкової інфраструктури, малих форм переробки
сільгосппродукції та системи логістики для особистих селянських та
фермерських господарств;
 сприяння створенню та функціонуванню об’єднань виробників
сільськогосподарської продукції;
 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»;
 часткове відшкодування витрат за закуплену установку
індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і
охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше
корів молочного напряму продуктивності;
 часткове співфінансування проєктів міжнародної технічної
допомоги, спрямованих на розвиток аграрного виробництва та сільських
територій.
Очікувані результати:
 зростання в валовій продукції АПК частки продукції, виробленої
малими та середніми виробниками;
 підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня
отриманих доходів сільськими мешканцями;
 збільшення кількості різних форм об’єднань малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції;
 розширення інфраструктури зберігання, логістики та збуту
сільськогосподарської продукції, виробленої фермерськими та особистими
селянськими господарствами;
 розвиток малого та середнього підприємництва на сільських
територіях, диверсифікація їх видів діяльності.
Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання
водних ресурсів області.
Шляхи досягнення:
 приведення орендних відносин щодо користування водними
об’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів
(виготовлення паспортів водних об’єктів, укладання договорів оренди водних
об’єктів);
 впровадження геоінформаційного кадастру водних об’єктів
Вінницької області в рамках нового адміністративно-територіального
устрою.
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Очікувані результати:
 впорядкування реєстру водних об’єктів області;
 відкритий доступ до даних про водні об’єкти області;
 збільшення надходжень від оренди водних об’єктів до обласного та
місцевих бюджетів;
Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих
технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.
Шляхи досягнення:
 виконання енергетичних обстежень будівель бюджетних та
комунальних установ з метою визначення пріоритетних до реалізації
енергоефективних заходів;
 продовження роботи із переведення котелень бюджетних установ та
підприємств теплокомуненерго області на альтернативні види палива;
 реалізація комплексних проєктів з енергозбереження та запобігання
розпорошування фінансових ресурсів на часткові та малоефективні заходи;
 реалізація проєктів з енергозбереження шляхом укладання
енергосервісних договорів;
 створення пілотних проєктів біоенергетичних кооперативів;
 стимулювання
населення
та
ОСББ
до
впровадження
енергоефективності у житловому секторі, в тому числі шляхом здешевлення
кредитних ресурсів;
 підвищення культури енергоспоживання населенням через засоби
масової інформації та проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.
Очікувані результати:
 підвищення ефективності споживання енергоресурсів та зменшення
показників питомих витрат енергії на одиницю площі;
 економія коштів при оплаті спожитих паливно-енергетичних
ресурсів бюджетними та комунальними установами області;
 збільшення частки потужності котелень, які працюють на
альтеративних видах палива до 18% від сумарної потужності 2021 року;
 скорочення споживання природного газу бюджетними установами
області до 11,6 млн. м. куб або на 30% до 2021 року;
 поетапна термомодернізація житлового фонду, підвищення
експлуатаційних властивостей житлових будинків, скорочення споживання
паливно-енергетичних ресурсів населенням.
Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу області.
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Шляхи досягнення:
 поширення інформації про позитивні досягнення, історії успіху,
кращі практики реалізації проєктів на Вінниччині, а також економічний,
інвестиційний та інноваційний потенціал регіону;
 проведення та участь в форумах, виставках та конференціях в області
та за її межами, в тому числі в онлайн-форматі;
 сприяння підприємцям Вінниччини у налагодженні ділових контактів
для подальшого виходу на зовнішні ринки та створення спільних
підприємств;
 сприяння відкриттю представництв підприємств і компаній
Вінницької області за кордоном (бізнес-центри, торгові палати, тощо);
 покращення ефективності роботи Агенції регіонального розвитку
Вінницької області з метою сприяння комунікаціям із зовнішніми
партнерами, бізнес-суб’єктами, донорами, які готові інвестувати у регіон.
Очікувані результати:
 збільшення надходжень інвестицій в економіку області;
 позиціонування Вінниччини як регіону з сприятливим бізнескліматом та потужним інвестиційним потенціалом.
Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг.
Шляхи досягнення:
- форматизація торговельних мереж в залежності від соціальноекономічних викликів та наслідків пандемії COVID-19;
- структурна трансформація (детінізація торговельної діяльності);
- диверсифікація
підприємств
сфери
торгівлі
та
послуг
(запровадження адресної доставки товарів та надання послуг тощо);
- модернізація торгівлі (розвиток on-line торгівлі, діджитилізація
рітейлу, обслуговування без кас);
- проведення форумів, зустрічей, тренінгів, конференцій, круглих
столів, семінарів та інших заходів, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності підприємств області на внутрішніх та зовнішніх
ринках (система НАССР- безпека харчових продуктів, ISO тощо);
- сприяння у просуванні продуктів місцевих товаровиробників в
національних торговельних мережах супермаркетів на регіональних та
міжнародних ринках;
- проведення ярмаркових та виставкових заходів всіх рівнів та
максимально
можливе
використання
місцевого
виробничого
і
сільськогосподарського потенціалів для забезпечення потреб населення.
Очікувані результати:
- доступність та покращення якості надання торговельних послуг;
- зростання обороту роздрібної торгівлі до попереднього року (у
порівняних цінах) на 4,5%;
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- легалізація праці найманих працівників;
- стабілізація цінової ситуації, безперебійне постачання та наявність
товарів в мережі;
- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами;
- проведення виставково-ярмаркових заходів, що відповідають
економічним потребам регіону і його мешканцям;
- збільшення частки продажу товарів вітчизняних виробників в
роздрібному товарообороті.
Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу.
Шляхи досягнення:
–запровадження механізмів фінансової та іншої підтримки для суб’єктів
господарювання, які зазнали дії посилених обмежувальних заходів,
пов’язаних із COVID-19, в тому числі шляхом звільнення від сплати єдиного
податку; виплати для збереження робочих місць та компенсації витрат,
понесених за сплату ЄСВ; звільнення від плати за оренду комунального
майна;
–дерегуляція підприємницької діяльності, вдосконалення правового
регулювання господарських відносин;
–налагодження ефективного конструктивного діалогу між бізнесом та
владою;
–розширення можливостей доступу суб`єктів малого і середнього
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;
–сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва;
–створення нових центрів надання адміністративних послуг (далі –
ЦНАП), забезпечення ефективного функціонування діючих ЦНАП, в тому
числі проведення навчання адміністраторів, запровадження електронних
послуг;
–надання підтримки у вигляді гранту в рамках проведення конкурсу
бізнес-планів для підприємців початківців (стартапи);
–організація та проведення освітніх заходів спрямованих на підвищення
фахового рівня, знань та навичок необхідних для здійснення
підприємницької діяльності;
–підвищення позитивного іміджу підприємців.
Очікувані результати:
– збільшення кількості зайнятих підприємницькою діяльністю, сприяння
молодіжному підприємництву та розвитку підприємництва в сільській
місцевості;
– зменшення регуляторного навантаження на бізнес;
– збільшення надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів
малого підприємництва на 2%;
– відкриття ЦНАП в новостворених об`єднаних територіальних
громадах;
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–підвищення освітнього рівня суб’єктів підприємницької діяльності,
проведення не менше 5 цільових навчальних семінарів для підприємців;
– створення місцевої інфраструктури підтримки підприємництва в
громадах.
Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури.
Шляхи досягнення:
 реалізація проєктів розвитку КП «Аеропорт Вінниця»;
 підвищення рівня фінансового забезпечення відновлення доріг
загального користування, вулиць і доріг комунальної власності, за рахунок
коштів бюджетів усіх рівнів та джерел, не заборонених чинним
законодавством;
 впровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього
руху та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього
руху;
 впровадження геоінформаційних технологій та розвитку існуючих
базових інформаційно-аналітичних комплексів, удосконалення незалежної
системи контролю якості робіт, розвиток конкуренції при виконанні
ремонтних робіт та наданні послуг з експлуатаційного утримання;
 організація та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг як
системного, детального, технічного, незалежного процесу оцінювання
інженерних рішень, перевірок безпеки автомобільних доріг, виявлення
аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньотранспортних пригод та ліквідації їх причин;
 оптимізація маршрутної мережі міжміських і приміських маршрутів
загального користування в рамках нового адміністративно-територіального
устрою;
 впровадження інноваційних технологій для підвищення якості,
безпеки та культури обслуговування пасажирів;
 здійснення заходів щодо боротьби з автомобільними перевізниками,
які здійснюють пасажирські перевезення поза межами правового поля;
 дотримання безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
та залізничним транспортом;
 забезпечення навігації на водних об’єктах області для маломірних
(малих) суден у річках та їх притоках, у водосховищах, озерах, ставках, річки
Дністер та у Дністровському водосховищі.
Очікувані результати:

забезпечення
населених
пунктів
області
сучасними
автомобільними дорогами, а саме:
 автомобільних доріг державного значення:
- проведення капітального та поточного середнього ремонту
(орієнтовна вартість – 2500 млн грн);
- експлуатаційне утримання (орієнтовна вартість – 328 млн грн);
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 автомобільних доріг місцевого значення:
- на проведення робіт з відновлення та заходів з експлуатаційного
утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого
значення протяжністю 7520,6 км передбачено спрямування коштів
державного дорожнього фонду у сумі 1215,0 тис. грн;
- здійснити ремонт автомобільних доріг загального користування
місцевого значення протяжністю 110 км та штучних споруд протяжністю
220,0 пог м;
 зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, спричинених
незадовільним станом автомобільних доріг;
 безпека та комфорт пасажирів в громадському транспорті;
 оновлення до 25% рухомого складу на внутрішньообласних
маршрутах загального користування;
 цифровізація процесів транспортної галузі, створення сервісів для
підвищення ефективності пасажирських перевезень;
 зменшення «тіньових» перевезень;
 безпечне судноплавство для пасажирських перевезень.
Пріоритет
10.
Подальший
транскордонного співробітництва.

розвиток

міжнародного

та

Шляхи досягнення:
 поглиблення співпраці в рамках діючих угод про співробітництво
між обласною державною адміністрацією та регіонами Республік Польща,
Білорусь, Молдова, Чеської Республіки, Румунії та напрацювання нових
міжнародних контактів;
 організація візитів представників дипломатичного корпусу,
іноземних бізнес місій, офіційних іноземних делегацій;
 оновлення Інтернет ресурсів щодо грантових можливостей та
інформаційної підтримки експортерів (випуск щомісячних вісників
«Дайджест актуальних грантових програм та конкурсів» та «Export_Digest»);
 проведення заходів з відзначення Дня Європи в Україні;
 залучення підприємців Вінниччини до онлайн-виставок у найбільш
перспективних країнах з точки зору експорту ;
 проведення тематичних онлайн-заходів для експортерів з
підвищення
обізнаності
у
сучасних
процесах
менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності;
 розробка й реалізація на території області заходів, пов'язаних із
залученням міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій;
 сприяння будівництву мосту в районі Ямпіль (Ямпільський район,
Вінницька область) – Косеуць (Сороцький район, Республіка Молдова);
 сприяння створенню в області офісу євроінтеграції.

66

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік

Очікувані результати:
 активізація міжнародного співробітництва з регіонами-партнерами,
обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій, туристичній та
культурній сферах, реалізація спільних проєктів;
 диверсифікація зовнішньої торгівлі, оптимізація логістичних
ланцюгів експортно-імпортних операцій;
 розвиток транскордонного співробітництва в рамках раніше
підписаних міжнародних угод про співпрацю та укладання нових угод;
 позиціонування області на міжнародній арені як надійного,
стабільного та передбачуваного партнера.
Пріоритет 11. Покращення стану зайнятості населення на всіх
рівнях.
Шляхи досягнення:
 здійснення податкового контролю та інших заходів щодо виявлення
найманих працівників, праця яких використовується суб’єктами
господарювання (працедавцями) без документального оформлення трудових
відносин та належного оподаткування;
 виявлення нових категорій громадян, які надають різні послуги та
отримуючи доходи, ухиляються від оподаткування та залучення їх до
державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності;
 активізація роботи спільних комісій при місцевих органах влади
щодо детінізації виплати заробітної плати;
 організація і проведення сторонами соціального діалогу
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо трудових прав
та свобод, їх захисту, переваг легальної зайнятості;
 сприяння підвищенню конкурентоспроможності осіб на ринку праці
шляхом підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих
безробітних і представників вразливих груп працівників з низьким
кваліфікаційним рівнем;
 запобігання довготривалому безробіттю у результаті залучення
зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці;
 підвищення мобільності робочої сили на ринку праці;
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями
щодо ведення ними соціально-відповідального бізнесу з використанням
перспективного навчання за потрібною професією із коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
Очікувані результати:
 підвищення добробуту громадян, зростання середньомісячного
розміру заробітної плати робітників, зайнятих у галузях економіки на 19%;
 зниження рівня безробіття, покращення можливостей громадян
знайти гідну роботу та підвищення зайнятості працездатного населення;
 зменшення професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці;
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 виплата заробітної плати вищої від мінімальної заробітної плати;
 попередження фактів нелегального використання робочої сили;
розвиток соціального діалог.
 зменшення трудової міграції вінничан на зарубіжний ринок праці.
Ціль 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Пріоритет 1. Забезпечення високих
активізація співпраці у сфері освіти і науки.

стандартів

навчання,

Шляхи досягнення:
– забезпечення впровадження нового Державного стандарту
початкової загальної освіти;
– будівництво (реконструкція) приміщень під дошкільні навчальні
заклади з метою забезпечення повного влаштування дітей у дошкільні
навчальні заклади;
– формування мережі освітніх округів, визначення опорних шкіл;
– розвиток інклюзивного та дистанційного навчання;
– формування єдиного інформаційного освітнього простору;
– підтримка обдарованої молоді;
– оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Очікувані результати:
– рівний доступ до якісної освіти, насамперед, учням, які проживають
у сільській місцевості;
– формування ключових компетентностей, необхідних кожній людині
для успішної життєдіяльності;
– покращення умов навчання та виховання здобувачів освіти;
– створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального
капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і
держави.
Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на
альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в
закладах загальної середньої освіти.
Шляхи досягнення:
-облаштування теплових пунктів та забезпечення безпеки експлуатації
котелень;
- монтаж енергоефективних котлів (на твердому та біопаливі), в т. ч. з
врахуванням використання місцевих видів палива;
-часткова реконструкція систем опалення, пов’язана з винесенням
котлів;
-встановлення апаратури контролю та хімводоочистки;
- технічне удосконалення котелень та обладнання.
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Очікувані результати:
 за попередніми підрахунками перехід на енергоефективні вугільні
котли дасть змогу економити до 30% в рік;
 при переході на опалення пелетами економія складе 32%-40% в рік,
при опаленні дровами - у 3 рази;
 можливість розвивати виробництво палива з місцевої сировини;
 переведення газових котелень на альтернативні види палива у
закладах освіти області за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів - 2
закладів;
 безпечна експлуатація котлів;
 забезпечення безпеки (унеможливлення травматизму) та якісних
умов учасників навчально-виховного процесу;
 зниження рівня затрат під час опалювального сезону-виведення
котелень з підвальних приміщень - 2 закладів.
Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення
нового освітнього середовища в закладах освіти.
Шляхи досягнення:
 покращення матеріально-технічної бази в опорних школах для
підвищення якості освітніх послуг;
 забезпечення реалізації організації освітнього нового освітнього
простору в закладах освіти,
 придбання шкільних автобусів для підвозу учнів до закладів освіти;
 капітальний ремонт:
 приміщення їдальні Мурованокуриловецької санаторної ЗОШінтернат І-ІІІ ст.;
 навчального корпусу Брацлавського НВК: ДНЗ ЗОШ –інтернат ІІІІ ст. –гімназія;
 утеплення та облицювання фасаду спального корпусу
Ситковецької спеціальної школи-інтернат;
 будівництво стадіону Вінницького гуманітарно-педагогічного
коледжу.
Очікувані результати:
 створення належних умов для організації освітнього процесу.
Пріоритет 4. Створення конкурентоспроможного середовища в
межах єдиного медичного простору.
Шляхи досягнення:
 у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова:
 реконструкція корпусу №7 для розміщенням нейрохірургічного
відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів;
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 реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії
ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення»;
 реконструкція ліфтів лікувального корпусу №17;
 капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №5
«Відділення патології вагітних»;
 капітальний ремонт фасаду та даху будівлі корпусу №18
«Поліклініка»;
 капітальний ремонт фасадів та покрівлі насосної станції;
 реконструкція системи електропостачання з встановленням
дизель- електростанції, як джерела безперебійного живлення корпусів №5,
№14, №15, №16;
 капітальний ремонт опікового відділення;
 проведення реконструкції:
 будівлі радіологічного відділення та хіміотерапевтичного
корпусу Подільського регіонального центру онкології;
 спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної
лікарні;
 покрівлі будівлі обласного Центру профілактики та боротьби зі
СНІДом;
 будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з
переобладнанням під стаціонарне відділення обласного Центру профілактики
та боротьби зі СНІДом;
 опалювальної системи із заміною котлів на складах бази
спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові Шаргородського
району;
 будівлі Вінницького обласного патолого-анатомічного бюро;
 проведення капітального ремонту:
 клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом;
 педіатричного відділення №1 обласної дитячої клінічної лікарні;
 головного розподільчого пристрою в приміщенні ГРЩ в
консультативній поліклініці обласної дитячої клінічної лікарні;
 реанімаційного відділення корпусу «Д» обласного клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного центру;
 приміщень (палата №17) терапевтичного відділення №2
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру;
 приміщення Літинського ВЕМД Філії КУ ТМО ВОЦЕМДМК
«Хмільницька СЕМД»;
 Хмільницької підстанції Хмільницької СШМД;
 скатного даху з утепленням фасадів будівлі Гайсинського
відділення Філії КУ ТМО ВОЦЕМДМК «Гайсинська СЕМД»;
 скатного даху з утепленням фасадів будівлві Гайсинського
відділення Філії КУ ТМО ВОЦЕМДМК «Гайсинська СЕМД»;
 системи опалення обласного шкірно-венерологічного диспансеру.
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Очікувані результати:
 покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої
висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації
та реорганізації галузі охорони здоров’я;
 забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу,
надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим хірургічного
профілю;
 покращення умов перебування хворих в лікувально-профілактичних
закладах області, підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні;
 приведення у відповідність до вимог праці медичного персоналу;
 забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі, підвищення
енергоефективності будівлі з метою енергозбереження.
Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцевосудинної патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку
«Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка
направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевосудинною патологією».
Шляхи досягнення:
 використання
телеметричної
дистанційної
консультації
електрокардіограм лікувально-профілактичними закладами первинного та
вторинного рівнів надання медичної допомоги, виїзними бригадами служби
екстреної медичної допомоги в режимі 24\7;
 продовження проведення планових коронарографій хворим першої
черги реєстру хворих із серцево-судинною патологією;
 забезпечення виконання розпорядження Голови обласної державної
адміністрації від 08 вересня 2020 року № 564 «Про затвердження
першочергових заходів щодо забезпечення впровадження спільного зі
Світовим банком субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я
Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із
серцево-судинною патологією», в т. ч. в частині введення в експлуатацію
об’єкту завершеного будівництва - нової будівлі кардіоцентру з
підключенням його до міських мереж водо-, газо-, енергозабезпечення.
Очікувані результати:
 зниження смертності та інвалідизації хворих області від серцевосудинної патології;
 покращення якості та доступності надання медичної допомоги
населенню на всіх рівнях;
 формування у громадян пріоритету здорового способу життя.
Пріоритет 6. Створення якісної системи спеціалізованої
інфекційної допомоги пацієнтам області. Відкриття обласного центру
інфекційних хвороб.
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Шляхи досягнення:
 реконструкція обласної інфекційної лікарні;
 закупівля обладнання для обласної інфекційної лікарні.
Очікувані результати:
 забезпечення населення області якісною медичною допомогою по
лікуванню COVID-19 та інших інфекційних хвороб;
 покращення умов перебування інфекційних хворих в лікувальних
закладах області;
 підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні.
Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян.
Шляхи досягнення:
 організація роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення
ОТГ;
 організація заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної
компетентності працівників ОТГ з питань соціального захисту населення та
надання адміністративних послуг соціального характеру;
 соціальна підтримка вразливих верств населення шляхом
забезпечення виплати державних допомог, надання передбачених державою
пільг та компенсацій;
 здійснення моніторингу основних показників соціально-трудових
відносин (виплата заробітної плати працівникам підприємств, установ,
організацій всіх форм власності, а також фізичним особам-підприємцям,
укладення трудових договорів, соціальний діалог).
Очікувані результати:
 підвищення якості надання мешканцям ОТГ адміністративних
послуг соціального характеру за результатами підвищення рівня професійної
компетентності працівників ОТГ з питань соціального захисту населення та
надання адміністративних послуг соціального характеру;
 зниження рівня бідності соціально вразливих категорій населення,
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих категорій
громадян.
Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей,
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, сімей героїв Небесної
Сотні з Вінниччини, а також ветеранів війни.
Шляхи досягнення:
 впровадження нових видів матеріальної підтримки учасників
АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС з
метою гідного вшанування пам'яті Героїв (надання щорічної матеріальної
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допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та одноразової
матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) учасників
АТО/ООС;
 впровадження та розвиток інноваційних проєктів шляхом надання
допомоги і підтримки учасникам АТО/ООС, сімей героїв Небесної Сотні, а
також ветеранам війни;
 здійснення заходів розвитку сімейного дозвілля, психологічного
сімейного розвантаження членів сімей учасників АТО/ООС, загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні.
Очікувані результати:
 соціальна підтримка та покращення матеріального стану родинам
учасників АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, сімей
героїв Небесної Сотні;
 психоемоційне розвантаження, налагодження контакту, згуртування
членів родини учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) учасників
АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні.
Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть учать у АТО/ООС.
Шляхи досягнення:
 визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для
передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення
індивідуального садівництва та особистого селянського господарства з
метою
забезпечення
сімей
військовослужбовців
та
працівників
правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну
цілісність держави;
 визначення сільськими, селищними та міськими радами земельних
ділянок комунальної власності, які можуть бути надані у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд зазначеній категорії громадян з подальшим затвердженням їх
відповідним рішенням;
 проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права
власності на земельні ділянки військово-службовців, які беруть учать у
антитерористичній операції на Сході України.
Очікувані результати:
 забезпечення
надання
державної
військовослужбовців та працівників правоохоронних
суверенітет і територіальну цілісність держави за
земельними ділянками:
 для
будівництва
і
обслуговування

підтримки
сім’ям
органів, які захищають
рахунок забезпечення
житлового

будинку,
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 для ведення індивідуального садівництва;
 для ведення особистого селянського господарства.
Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до
сімейних.
Шляхи досягнення:
– проведення комплексу координаційних профілактичних заходів із
сім’ями, в яких діти потрапили у складні життєві обставини;
– здійснення методично-практичного супроводу при організації
прийому-передачі від райдержадміністрацій до ОТГ особових справ дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які
походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на території
відповідної територіальної громади;
– посилення інформаційно-просвітницької роботи та методичної
допомоги ОТГ щодо розвитку сімейних форм виховання та визначенні
потреб у соціальних послугах, створенні і розвитку мережі послуг для сімей з
дітьми відповідно до потреб;
– розвиток національного усиновлення, як пріоритетної форми
сімейного виховання дітей, які залишились без піклування батьків;
– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на
формування відповідального батьківства, запобігання потраплянню у складні
життєві обставини сімей з дітьми;
– здійснення належного соціального супроводу сімей, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
– проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пошук
кандидатів в опікуни та піклувальники, які не є родичами дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомні батьки та батькивихователі;
– забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей пільгових
категорій.
Очікувані результати:
– зменшення кількості дітей, що опинились у складних життєвих
обставинах, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків;
– досягнення не менше 93% влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання з числа
тих, що перебувають на первинному обліку служб у справах дітей області;
– збільшення кількості дітей, що повертаються із закладів до
біологічних сімей;
– зменшення кількості дітей, які цілодобово (від чотирьох ночівель на
тиждень) перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
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– зменшення кількості сімей, в яких є загроза соціального сирітства;
– зменшення кількості відмов від новонароджених дітей;
– підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьківвихователів, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
– надання послуг оздоровлення та відпочинку дітям пільгових
категорій.
Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків.
Шляхи досягнення:
 створення та забезпечення функціонування мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги;
 забезпечення ефективної діяльності безоплатної «Лінії довіри» та
можливостей отримання допомоги з питань запобігання домашньому
насильству та/або насильству за ознакою статі і ризиком потрапляння в
ситуації торгівлі людьми;
 забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
 проведення інформаційно-консультаційних заходів з метою
роз’яснення соціальних та економічних загроз нелегальної трудової міграції,
ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми;
 проведення заходів з метою подолання гендерних стереотипів та їх
впливу на стратегію побудови кар’єри та професійну поведінку.
Очікувані результати:
 забезпечення в суспільстві підвищення престижу паритетної сім’ї;
 підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання
та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
 зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;
 створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які
постраждали від домашнього насильства;
 врегулювання процесів трудової міграції та гендерної рівності.
Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального
забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.
Шляхи досягнення:
 забезпечення надання соціальних послуг на рівні ОТГ;
 впровадження інноваційних соціальних послуг;
 залучення громадських організацій до надання соціальних послуг;
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 проведення заходів, спрямованих на здорове старіння та активне
довголіття осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;
 здійснення заходів, спрямованих на покращення умов проживання
клієнтів у обласних комунальних закладах соціального обслуговування;
Очікувані результати:
 збільшення рівня охоплення соціальними послугами мешканців
області;
 покращення якості та ефективності надання соціальних послуг та
соціального забезпечення особам з інвалідністю та людям похилого віку;
 збільшення кількості надавачів соціальних послуг;
 розширення можливостей мешканців об’єднаних територіальних
громад, наближення соціальних послуг та індивідуальний підхід до кожного
клієнта (користувача).
Пріоритет 13. Реалізація програм доступного житла в області.
Шляхи досягнення:
 створення сприятливих умов для розвитку будівельної галузі області;
 допомога у вирішенні житлової проблеми громадянам, потребуючим
поліпшення житлових умов;
 надання довгострокових пільгових кредитів шляхом укладання угод
на будівництво, добудову та реконструкцію, придбання житла, а також
укладання угод на інженерні мережі;
 здійснення контролю за введенням в експлуатацію об'єктів житла;
 формування організаційних засад для здешевлення вартості
будівництва і придбання житла громадянами, які потребують поліпшення
житлових умов.
Очікувані результати:
– збільшення інвестицій та кредитних коштів вітчизняних і зарубіжних
фінансових установ у будівельну галузь;
– збільшення обсягів будівництва житла, підвищення рівня
забезпечення громадян житлом.
Пріоритет 14. Забезпечення всіх категорій споживачів питною
водою, приведеною до стандартів якості.
Шляхи досягнення:
 відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного
водопостачання;
 приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на
відповідність встановленим стандартам;
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 будівництво
і
реконструкція
мереж
водопостачання
та
водовідведення, а також водопровідних та каналізаційних насосних споруд;
 будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій,
обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок;
 оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 оснащення джерел виробництва питної води технологічними
приладами обліку води.
Очікувані результати:

забезпечення населення області послугами з водопостачання та
водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних
стандартів;
 створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності
підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів
для їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій та
обладнання;
 зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів,
впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних
проєктів;
 відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційного
господарства;
 попередження забруднення джерел питного водопостачання,
забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;
 підвищення ефективності та надійності функціонування систем
водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних,
технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води
на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем
забору, транспортування питної води та водовідведення.
Пріоритет 15. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та
спорту.
Шляхи досягнення:
 продовження реалізації заходів з розвитку пріоритетних для
області олімпійських і неолімпійських видів спорту, в т. ч. реформуванням
роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприянням у підготовці
спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та
Вінниччини;
 сприяння залученню в межах до 12% дітей та молоді віком 6-18 років
до занять у спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
спортивних клубах області, як нової форми спортивних закладів;
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 укріплення матеріально-технічної бази обласних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем,
придбання необхідного автомобільного транспорту та спеціального
обладнання до нього;
 здійснення заходів, які пов’язані з будівництвом, реконструкцією,
капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів, в т. ч.:
 завершити капітальний ремонт КЗ «Спорткомплекс» «Здоров’я» зі
створенням умов для занять спортсменів-інвалідів різних нозологій;
 реконструкція Вінницької обласної спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування
ім. Ю. Рябчинської;
 сприяння у завершенні будівництва сучасного стадіону на
території Вінницького педагогічного коледжу;
 реконструкція
легкоатлетичного
манежу
Вінницької
територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»;
 створення обласної спортивно-оздоровчої бази в с. Кривошиї
Хмільницького району.
Очікувані результати:
 залучення не менше 20% мешканців області до занять фізичною
культурою і спортом, 12% дітей шкільного віку до занять у спортивних
секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубах усіх громад
області;
 забезпечення доступності, якості та різноманітності форм
оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних
соціальних верств населення, особливо інвалідів і дітей-сиріт.
Пріоритет 16. Збереження культурної спадщини, сприяння
розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення
міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов
для збереження та розширення доступу громадян до документів
Національного архівного фонду.
Шляхи досягнення:
– розробка карти фестивалів області;
– сприяння залученню інвестицій у культурну сферу області,
організація творчих проєктів в рамках реалізації угод про співпрацю між
Вінницькою областю та зарубіжними країнами;
– впровадження проєкту «Бюджет участі», реалізація спільних
проєктів з громадськими ініціативами;
– створення музею народної культури та постійно-діючої виставки
«Народні витоки Поділля»;
– створення відокремленого структурного підрозділу обласного
краєзнавчого музею - Музею П. Чайковського (смт. Браїлів, Жмеринського
району);
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– забезпечення діяльності новостворених відокремлених структурних
підрозділів обласного краєзнавчого музею - Музею Мужніх (м. Вінниця),
Музею історії авіації та космонавтики ім. О. Можайського (смт Вороновиця
Вінницького району);
– діджиталізація музейних закладів та запровадження сучасних
технологій у створенні музейних експозицій;
– забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів
бібліотек для осіб з особливими потребами;
– впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій,
комп’ютеризації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів;
– забезпечення реставраційних та протиаварійних робіт на пам'ятках
культурної спадщини та архітектури:
 ремонт (реставраційний) частини фасаду пам'ятки архітектури
місцевого значення (охор. №1-Вн) музично-драматичний театр ім.
Садовського, вул. Театральна, 13 м. Вінниця;
 реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палац»
вул. Спортивна, 3, смт Муровані Курилівці;
 реконструкція приміщень під універсальну концертну залу вул.
Театральна, буд 15., м. Вінниця;
 Реконструкція і реставрація пам’ятки архітектури місцевого
значення «Житловий будинок з еркером» вул. Соборна/Кропивницького,
37/2, м. Вінниця;
 Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта
та мур вул.Мури,1, м. Вінниця;
– виявлення та дослідження об’єктів археологічної спадщини на
території області;
– реконструкція елементів благоустрою частини території пам’ятки
містобудування
та
архітектури
державного
значення
«Палац»
вул.Незалежності, 19, м. Тульчин;
– створення нових стартапів, мистецьких проєктів на базі пам’яток
культурної спадщини та посилення міжвідомчої співпраці;
– організація заходів з популяризації українського кіно та підвищення
інтересу масового глядача;
– здійснення
науково-технічного
опрацювання
документів
райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів
ЦОВВ, які ліквідовуватимуться – по дату ліквідації, інших – за встановлені
роки;
– цифрове копіювання документів Національного архівного фонду
України і створення бази даних на ці документи з можливістю віддаленого
перегляду користувачами.
Очікувані результати:
 просування високоякісного і конкурентоспроможного культурномистецького продукту;
 збільшення контингенту учнів в мистецьких школах до 15%;
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 задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу
незалежно від місця проживання;
 відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів
населених місць;
 формування
національно-патріотичного
репертуару
театрів,
концертних організацій, творчих колективів, розповсюдження кращих зразків
національного кіномистецтва;
 збільшення власних надходжень в загальному обсязі фінансування
на утримання закладів культури;
 створення належних умов для зберігання документів Національного
архівного фонду, приведення їх фізичного стану у відповідність до вимог
нормативних документів.
Пріоритет 17. Розвиток туристичної галузі.
Шляхи досягнення:
 удосконалення навігацій в системі транспортного обслуговування та
покращення інфраструктури біля туристичних об’єктів;
 впровадження можливих заходів на підтримку туристичної галузі
для мінімізації наслідків пандемії COVID-19;
 просування маркетингових інновацій, розробка новітніх моделей
позиціонування і рекламування туристичного продукту;
 розвиток нових видів туризму, туристичних напрямів та маршрутів
(«Смачна Вінниччина», «Шляхами Леонтовича», «Козацькими стежками»,
«Спадщина Потоцьких», «Легенди Тіраса і Морахви» та інші);
 впровадження нових методів навчання й підготовки працівників
туристичного бізнесу, розробка сучасних моделей сервісного обслуговування
туристів, враховуючи культуру та звичаї туристично-рекреаційних зон;
 вдосконалення регіонального управління туристичною індустрією та
системи інформаційного забезпечення туристичної діяльності;
 покращення системи туристичної логістики в області за рахунок
відкриття в районах та об’єднаних територіальних громадах нових
туристичних центрів, довідкових бюро та хабів;
 розроблення та впровадження нових дистанацій та готових
туристичних продуктів з метою зростання туристичних потоків та розвитку
внутрішнього туризму;
 сприяння розвитку туристичної інфраструктури, в тому числі
пристосування для організації відвідування осіб з інвалідністю;
 проведення екскурсій для малозабезпечених верств населення, дітейсиріт та молоді з обмеженими функціональними можливостями;
 облаштування
інфраструктури
Відокремленого
підрозділу
Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»;
 прийняття участі та сприяння в організації регіональних та
міжнародних виставок, конференцій, фестивалів, традиційних свят та інших
заходів;
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 підготовка та проведення прес- та інфо- турів для представників
туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених
організацій по визначених маршрутах;
 завершення робіт по створенню та патентуванню туристичного
бренду області;
 презентація туристичного потенціалу області на вітчизняних та
закордонних спеціалізованих конференціях, форумах, семінарах, виставках
та ярмарках;
 сприяння
у
створенні
науково-туристичного
комплексу
«Липовецько-Іллінецька астроблема» (Іллінецький кратер);
 сприяння в проведені ознакування туристичних об’єктів та
маршрутів;
 сприяння у розвитку медичного та оздоровчого туризму, зокрема
розвиток курортополісу «Хмільник»;
 створення, обслуговування, наповнення та просування туристичного
порталу (сайту) «Вінниччина туристична»;
 створення поліграфічної та відео-рекламно-презентаційної продукції
і сувенірів;
 відкриття туристично інформаційного центру на базі Відокремленого
підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс»;
 розміщення туристичних білбордів щодо промоції області в регіоні
та інших областях України.
Очікувані результати:
 підвищення іміджу Вінниччини та інвестиційної привабливості
області у лікувально-оздоровчій туристичній сфері на державному і
міжнародних рівнях;
 створення нових туристичних продуктів;
 освоєння нових сегментів туристичного ринку;
 покращення сервісу туристичної галузі;
 збільшення туристичних потоків;
 зростання
кількості
туристів,
обслуговуваних
суб’єктами
туристичної діяльності на 5%;
 збільшення обсягів туристичного збору на 5%;
 збільшення кількості місць у закладах розміщення в області;
 створення нових туристичних маршрутів;
 зростання до 5% обсягів доходу юридичних та фізичних осіб від
надання туристичних послуг;
 створення нових робочих місць у туристично-рекреаційній галузі та
суміжних сферах діяльності;
 комфортні умови для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму.
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Пріоритет 18. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та
розповсюдження, популяризації читання.
Шляхи досягнення:
 наповнення інформаційного простору соціально важливою
книжковою продукцією, яка забезпечує об’єктивне висвітлення історичних
подій, популяризує історичну, культурну спадщини, традиції українського
народу, позитивно впливає на підвищення інтелектуального рівня дітей,
молоді, задоволення освітніх, духовних і соціальних потреб громадян;
 видання альбомів експозицій музеїв, робіт митців Вінниччини та
творів українських класиків;
 забезпечення поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек
та загальноосвітніх навчальних закладів;
 забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом
перекладу та видання державною мовою визначних зарубіжних науковопопулярних і літературних творів;
 видання творів місцевих авторів та серії книг про міста та села
області «Моя Вінниччина» за рахунок коштів обласного бюджету;
 проведення культурно-освітніх тематичних заходів;
 реалізація медіапроєктів, спрямованих на популяризацію книги,
розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання;
 створення звукових книг для представлення їх в мережі Інтернет.
Очікувані результати:
 забезпечення доступу до надбань світової культури;
 підвищення інтересу громадян до української історії та краєзнавчої
творчості, історії населених пунктів Вінниччини.
Пріоритет 19. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної
злагоди в області.
Шляхи досягнення:
 поглиблення всебічних зв’язків представників всіх конфесійних та
національних груп Вінниччини як основи співробітництва, збереження миру і
злагоди в суспільстві;
 проведення паломницько-туристичних подорожей сакральною
спадщиною Подільського краю, які увійшли до «Сіми чудес Вінниччини», 21
Перлини Поділля та України;
 повернення у власність релігійних організацій культового майна,
націоналізованого радянською владою;
 проведення міжнаціональних конференцій, засідань круглих столів з
етнонаціональних питань прийомів закордонних делегацій та представників
дипломатичних установ з метою налагодження співпраці з міжнародними
організаціями, тощо;
 проведення культурно-просвітницьких та військово-патріотичних
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заходів виховання дітей та молоді у літніх таборах релігійних організацій;
 популяризація подільських сакральних святинь, об’єктів ідентифікації
та самопрезентації області на загальноукраїнській та міжнародній арені.
Очікувані результати:
 зміцнення взаєморозуміння і терпимості між релігійними
організаціями різних віросповідань;
 попередження міжетнічної напруженості та конфліктних ситуацій;
впровадження світового досвіду інтеграційної політики в області;
 утвердження в регіоні міжконфесійного миру та злагоди, терпимості,
поважливих, компромісних відносин;
 гармонізація міжетнічних відносин в області; підтримка діяльності
національно-культурних товариств;
 збереження історичної спадщини національних спільнот, мови,
культури, традицій, фольклору; підтримка та розвиток зв’язків з історичною
Батьківщиною;
 формування у суспільстві дієвого милосердя на засадах традиційних
цінностей та духовності.
Ціль 5: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Пріоритет
благополуччя.

1.

Забезпечення

санітарного

та

екологічного

Шляхи досягнення:
 розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління
відходами,
в
тому
числі
будівництво
сміттєсортувальних
та
сміттєпереробних комплексів;
 продовження роботи з впровадження практики роздільного збору
твердих побутових відходів за місцем утворення;
 знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та
агрохімікатів.
Очікувані результати:
 забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного
навантаження на навколишнє середовище;
 розвиток інфраструктури з управління переробкою побутових
відходів.
 збільшення на 15 одиниць кількості населених пунктів, в яких
запроваджено роздільне збирання відходів, які придатні до повторного
використання та перероблення;
 створення 2-х центрів зі збирання відходів для їх ремонту з метою
повторного використання;
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 збільшення на 20% обсягів побутових відходів, що спрямовуються на
перероблення та відповідно зменшення обсягів захоронення побутових
відходів;
 зменшення на 63 одиниці кількості місць для видалення побутових
відходів.
Пріоритет
різноманіття.

2.

Збереження

ландшафтного

та

біотичного

Шляхи досягнення:
 розширення площі, створення об’єктів природо-заповідного фонду;
 виготовлення землевпорядної документації щодо організації та
встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду;
Очікувані результати:
 збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
 збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України;
збереження популяції зубра європейського;
 пом'якшення наслідків змін клімату.
Пріоритет 3. Збереження та раціональне використання водних
ресурсів. Якісна питна вода в кожній громаді.
Шляхи досягнення:
 відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, в т. ч. очистка частини річки Південний Буг на
території м. Хмільник та Стрижавської селищної ради Вінницького району;
 будівництво і реконструкція очисних споруд та систем
водовідведення.
Очікувані результати:
 забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного
навантаження на навколишнє середовище;
 поліпшення стану водних об'єктів області;
 покращення якісного та кількісного забезпечення населення
маловодних територій питною водою.
Ціль 6: РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики,
підвищення ролі засобів масової інформації у становленні
громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із
ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.
Шляхи досягнення:
 всебічне, об’єктивне та оперативне інформування через засоби
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масової інформації та інші канали комунікацій про діяльність місцевої влади
з реалізації завдань соціально-економічного розвитку області;
 надання з обласного бюджету фінансової підтримки управлінню
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
для покриття витрат на утримання об’єктів спільної власності територіальних
громад області, які перебувають на балансі цього управління
(адміністративних приміщень);
 з метою забезпечення стабільного та безперебійного надання
обласним комунальним підприємством суспільно-значимих послуг
громадянам та бюджетним установам області з автоперевезень, в разі
встановлення (затвердження) ціни (тарифу) на відповідні послуги в розмірі,
нижчому
від
економічно
обґрунтованого
розміру,
передбачити
відшкодування різниці між такими розмірами на дані послуги за рахунок
коштів обласного бюджету;
 створення сприятливих умов для формування та інституційного
розвитку інститутів громадянського суспільства;
 забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час
формування та реалізації державної і регіональної політики та вирішення
питань місцевого значення;
 стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в
соціально-економічному розвитку області;
Очікувані результати:
 інститути громадянського суспільства матимуть диверсифіковані
джерела доходів і фінансову сталість за рахунок спрощення залучення
фінансової підтримки з боку органів місцевого самоврядування, громадян,
суб’єктів господарювання, надання послуг на платній основі, а також
розширення міжнародної співпраці;
 надання інститутами громадянського суспільства благодійної
допомоги, соціальних послуг, здійснення волонтерської діяльності;
 доступ громадян до інформації про інститути громадянського
суспільства, які надають послуги за публічні кошти.
Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.
Шляхи досягнення:
 організація і проведення заходів, спрямованих на формування у
молодих людей активної життєвої позиції, навичок реалізації громадянських
прав та обов’язків, національно-патріотичної свідомості, почуття власної
гідності;
 впровадження інноваційних форм роботи з молоддю, формування у
процесі співпраці з громадськими об’єднаннями системи неформальної
освіти;
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 організація та проведення навчань для членів молодіжних рад,
представників інститутів громадянського суспільства та фахівців, що
працюють з молоддю, в тому числі за програмою «Молодіжний працівник»;
 налагодження системної співпраці та взаємодії між органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами та
інститутами громадянського суспільства задля підтримки науково-технічної
творчості молоді та інноваційного розвитку області;
 створення платформи для презентації напрацювань, обміну досвідом
між молодими винахідниками, розробниками, науковцями та потенційними
інвесторами;
 сприяння розвитку необхідної інфраструктури для розвитку та
популяризації молодіжного технічного скаутського руху.
Очікувані результати:
 забезпечення суб’єктності молодих людей при формуванні та
реалізації молодіжної політики, забезпечення участі молоді у прийнятті
рішень, що безпосередньо впливають на їх життя;
 збільшення кількості кваліфікованих молодіжних працівників, які
мають базові компетентності, необхідні для роботи з молоддю;
 підвищення ефективності роботи установ національно-патріотичного
спрямування та інших організацій, які здійснюють заходи з національнопатріотичного виховання;
 розвиток мережі щорічних наметових патріотичних таборів;
 розвинута існуюча мережа осередків молодіжного технічного
скаутського руху;
 охоплення різними формами заходів кожної десятої молодої людини,
спрямованих на формування громадської активності, громадської
відповідальності та свідомості, підвищення рівня знань щодо інституційних
механізмів реалізації своїх прав.
Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів
громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.
Шляхи досягнення:
– впровадження ефективного механізму захисту прав викривачів:
 забезпечення роботи спеціальних телефонних ліній, офіційного
веб-сайту та засобів електронного зв’язку;
 проведення методичної та роз’яснювальної роботи з посадовими
особами органів, громадськими організаціями, громадянами;
– оцінка внутрішнього середовища серед суб’єктів владних
повноважень на наявність корупційних ризиків:
 ідентифікація корупційних ризиків та визначення заходів щодо
нейтралізації або мінімізації впливу управлінське середовище;
 розробка та прийняття обласної антикорупційної програми;
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 отримання точного та кількісно визначеного впливу корупційних
ризиків на управлінський процес, що дозволить використати ці дані для
розробки дослідження на тему тенденцій впливу корупційних ризиків на всіх
рівнях діяльності установи;
– перегляд ефективної системи внутрішнього контролю в бюджетних
установах та забезпечення функціонування внутрішнього аудиту:
 підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у
сфері економіки;
 здійснення контролю за оприлюдненням комунальними
підприємствами, установами та організаціями своїх статутів, фінансової
звітності, основної інформації про діяльність;
 забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень
містобудівного розвитку та презентацій проєктів будівництва;
 здійснення електронних консультацій заявників;
 контроль якості надання комунальних послуг із залученням
громадських активістів спільно з представниками підприємств монополістів,
управляючих компаній та ОСББ;
 запровадження прозорих механізмів щодо оренди та продажу
комунального майна;
 проведення моніторингу закупівель через електрону систему
ProZorro;
– розбудова комплексної системи реагування; системи управління
нарядами поліції, розширення покриття відео нагляду в населених пунктах;
– розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції за принципом
взаємодії населення на засадах партнерства («community policing»);
– формування професійного кадрового ядра поліції, здатного надавати
якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства;
– підвищення ефективності діяльності із забезпечення внутрішнього
контролю та запобігання корупції в підрозділах поліції.
Очікувані результати:
 зменшення рівня впливу виявлених корупційних ризиків;
 покращення інституційної системи захисту прав викривачів;
 підвищення фактів виявлення порушення вимог Закону України
«Про запобігання корупції»;
 створення системи оцінювання пріоритетів та визначення джерел для
реалізації заходів контролю за конкретними процедурами виявлення
корупції;
 зниження рівня корупції;
 підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
 публічність інформаційного супроводу містобудівної діяльності та
земельних відносин;
 підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою
органів місцевої влади;
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 збільшення розкриття кримінальних правопорушень в економічній
сфері;
 захист прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від
злочинних посягань.
Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання
бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.
Шляхи досягнення:
 складання проєкту обласного та інших місцевих бюджетів області на
2021 рік, в подальшому із застосуванням програмно-цільового методу та з
використанням сучасних інформаційних технологій та продуктів,
інтегрованих
з
інформаційно-аналітичною
системою
управління
плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»;
 публікація даних про використання бюджетних коштів в ході
виконання обласних програм в засобах масової інформації, інформування на
брифінгах, прес-конференціях, тощо;
 аналіз стану виконання обласних програм;
 проведення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
додаткових статистичних та соціологічних досліджень, спостережень для
забезпечення регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування необхідною додатковою статистичною інформацією для
виконання ними своїх функцій, повноважень та виконання обласних
програм;
 здійснення Головним управлінням статистики у Вінницькій області
статистичного моніторингу та аналізу показників соціально-економічного
розвитку області;
 обговорення з громадськістю результатів використання бюджетних
коштів в ході виконання обласних програм та подання нею відповідних
пропозицій щодо покращення ефективності використання вказаних коштів.
Очікувані результати:
 постійний доступ громадськості до інформації з питань
використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм;
 підвищення рівня прозорості та публічності використання
бюджетних коштів, покращення ефективності їх використання під час
виконання обласних програм за рахунок проведення закупівель через
електрону систему PROZORRO;
 підвищення результативності та ефективності виконання (реалізації)
обласних програм;
 оперативний аналіз соціально-економічного розвитку області.
Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки
програм (заходів) комплексного розвитку територій.
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Шляхи досягнення:
– надання консультативно-методичної та фінансової допомоги у
реалізації проєктів територіальних громад з питань соціально-економічного
розвитку територій;
– співпраця з міжнародними організаціями та фінансова підтримка
територіальних громад області щодо реалізації програм (проєктів)
міжнародної технічної допомоги;
– формування та постійне оновлення інформаційних баз даних про
існуючі можливості залучення коштів міжнародної технічної допомоги, їх
оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та інформування потенційних аплікантів;
– реалізація проєктів регіонального розвитку, які пройшли
конкурсний відбір та можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного
бюджету отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування
Програми підтримки секторальної політики – Підтримки регіональної
політики України;
– проведення обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних
громад області;
– забезпечення оренди приміщення під офіс обласного ресурсного
центру громад в рамках проєкту ЄС/ПРООН.
Очікувані результати:
– підвищення активності громадян в питаннях управління
територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку
територій;
– покращення співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі
й міжнародними представництвами та інвесторами;
– підвищення кількості розроблених, поданих та реалізованих проєктів
розвитку, а також обсягу залучених коштів від реалізації таких проєктів.
Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних
громад.
Шляхи досягнення:
– забезпечення розвитку та стимулювання міжмуніципального
співробітництва територіальних громад у сфері розроблення та реалізації
спільних проєктів сталого розвитку;
– сприяння створенню належних матеріальних, фінансових та
організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого
самоврядування власних і делегованих повноважень;
– проведення ряду заходів (нарад, зустрічей, консультацій) з метою
формування ефективної системи органів місцевого самоврядування,
планування розвитку громад в сучасних умовах та удосконалення їх
менеджменту;
– сприяння формуванню системи ефективної взаємодії органів
місцевого самоврядування, спрямованої на комплексний розвиток територій
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територіальних громад;
– проведення
моніторингу
територіальних громад.

та

оцінки

розвитку

територій

Очікувані результати:
– підвищення ефективності регіонального управління;
– забезпечення безперебійної діяльності усіх суб’єктів владних
повноважень у перехідний період;
– забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями
територіальних громад на місцевому рівні;
– підвищення рівня інформаційно-технологічного забезпечення
адміністративно-управлінських процесів органів місцевого самоврядування
реґіонального та базового рівнів;
– поширення успішних практик.
Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та едемократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування регіону.
Шляхи досягнення:
– розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
– підтримка безперебійного функціонування автоматизованих систем
області;
– придбання засобів інформатизації;
– придбання ліцензійного програмного забезпечення інформатизації;
– створення комплексних систем захисту інформації;
– упровадження автоматизованих систем підтримки прийняття
управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів
влади;
– подальший розвиток та забезпечення технічного супроводу й
підтримки системи електронного документообігу;
– розвиток регіонального інформаційного порталу адміністративних
послуг Вінницької області;
– реалізація спільних проєктів, спрямованих на розвиток е-урядування,
з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з
метою створення умов для залучення позабюджетних коштів;
Очікувані результати:
– безперебійна робота регіональних інформаційних систем та ресурсів;
– модернізація
та
забезпечення
безпечного
функціонування
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
– підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;
– безперебійне функціонування системи електронного документообігу
облдержадміністрації;
– висвітлення інформації про адміністративні послуги через
регіональний інформаційний портал адміністративних послуг;
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– розвиток інструментів е - урядування.
Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру Вінницької області.
Шляхи досягнення:
 наповнення бази даних геопросторових даних містобудівного
кадастру:
 прив’язка
оновленої
містобудівної
документації
до
геоінформаційної системи містобудівного кадастру;
 внесення відомостей щодо намірів забудови до бази даних
містобудівного кадастру;
 публікація оновленої містобудівної документації на геопорталі
містобудівного кадастру;
 створення топографо-геодезичної основи області та населених
пунктів з точністю масштабів: 1 : 10 000, 1 : 2 000, 1 : 500:
 цифрове
кольорове
аерофотознімання
для
створення
топографічної основи М 1:2000 в цифровому векторному, електронному і
графічному зображенні;
 створення ортофотопланів М 1:2000 в цифровому електронному і
графічному зображенні для створення топографічної основи М 1:2000;
 створення та оновлення цифрових інженерно-топографічних
планів М 1:2000 населених пунктів;
 оновлення топографічної основи М 1:10 000 в графічній і
цифровій формі, для розробки схеми планування на територію
адміністративних районів та ОТГ Вінницької області;
 технічна підтримка геоінформаційної системи містобудівного
кадастру Вінницької області:
 створення бази геопросторових даних на основі Postgis та
оновлення програмного забезпечення геоінформаційної системи для ведення
бази геопросторових даних містобудівного кадастру;
 створення геопорталу містобудівного кадастру та підготовка
картографічних даних для публікації;
 технічна підтримка програмного забезпечення для ведення бази
геопросторових даних містобудівного кадастру та додавання нових функцій в
систему.
Очікувані результати:
- забезпечення містобудівною документацією населених пунктів
території області шляхом її розроблення/оновлення;
 наповнення бази геопросторових даних містобудівного кадастру
області.
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IV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ
Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що
можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:
Зовнішні загрози розвитку регіону:
 посилення гібридних загроз національній безпеці України, у т. ч. активне
військове протистояння на сході країни;
 експоненціальне поширення (миттєва швидкість поширення) COVID-19 в
світі та Україні;
 впровадження нових торгівельних бар’єрів для вітчизняного експорту з
боку інших країн;
 дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до
міжнародних ринків капіталів;
 суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках;
 зниження надходжень від експорту у зв’язку із збереженням низьких цін
на світових сировинних ринках;
 збереження високого рівня корупції;
 згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення
термінів їх реалізації на майбутній період;
 значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у
виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів
державного соціального страхування;
 посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку;
 посилення інфляційного тиску у зв’язку з підвищенням тарифів на
енергоносії;
 зміна структури виробництва електроенергії учасниками оптового ринку
електроенергії, яка регулюється ДП «Енергоринок»;
 обмеженість доступу до сучасних енергоефективних технологій (значний
термін окупності на фоні дорогих кредитних ресурсів).
Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:
 експоненціальне поширення (миттєва швидкість поширення) COVID-19 неспроможність медичної системи зупинити пандемію в Україні;
 посилення неплатоспроможності реального сектору економіки;
 масове банкрутство підприємств середнього та малого бізнесу;
 прискорення інфляційних процесів;
 суттєве падіння платоспроможного попиту населення;
 збереження низької кредитної активності комерційних банків у
реальному секторі економіки;
 прояв суттєвих девальваційних тенденцій на валютному ринку;
 недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та
реалізації продукції;
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 зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у
платників;
 призупинення реалізації програм поліпшення доступу до кредитів,
послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
 зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок
внутрішніх ресурсів;
 обмежена державна підтримка з реалізації інвестиційних проєктів та
розвитку галузей сільського господарства;
 несприятливі кліматичні та епідеміологічні умови, внаслідок чого
скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства;
 обмежена державна підтримка розвитку галузей сільського господарства;
 збільшення рівня трудової міграції та загострення ситуації з трудовою
діяльністю в сільській місцевості, що позначатиметься на зменшенні
потенціалу людських ресурсів в області;
 недосконалість логістичної інфраструктури.
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V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2021 рік, а також досягнення прогнозних
показників здійснюється через економічні важелі державного регулювання та
шляхом виконання регіональних цільових програм (додаток 2) та проєктів
регіонального розвитку (додаток 3), які узгоджені з бюджетом з урахуванням
реальних можливостей різних джерел фінансування, у т. ч.
- кошти державного бюджету України, зокрема державного фонду
регіонального розвитку,
- галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та
бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що
спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах,
- субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам,
- кошти місцевих бюджетів;
- кошти (гранти) міжнародних донорських організацій;
- кошти інвесторів, підприємств;
- кошти отримані з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Очікувані результати з реалізації
Програми економічного і соціального розвитку області на 2021 рік
Реалізація визначених заходів при мінімізації ризиків забезпечить
поступальний соціально-економічний розвиток Вінниччини, а саме
збільшення до 2020 року:
- обсягу продукції промислового виробництва на 5,0%;
- валової продукції сільського господарства на 5,4%;
- обороту роздрібної торгівлі на 4,5%;
- обсягів капітальних інвестицій на 0,5%;
- обсягів експорту товарів на 1,5%;
- середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 19%.
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