
Аналітична записка 
про основні результати роботи облдержадміністрації на 2018-2020 роки

з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 
України на період до 2020 року, досягнуті за 2018 рік

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 
року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року», від 11 листопада 2015 року №931 «Про затвердження 
Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і 
плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», від 
12 вересня 2018 року №733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», в області 
розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено план роботи 
облдержадміністрації на 2018-2020 роки з виконання завдань Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (далі -  План 
роботи) від 25.10.2018 року №817.

Метою Плану роботи є виконання Державної стратегії регіонального 
розвитку на період 2018-2020 роки, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації завдань Державної стратегії.

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
1.1. Створення умов для активізації співпраці між суб'єктами 
підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і 
закладами вищої освіти

У 2018 році в роботу та розвиток галузі професійної (професійно- 
технічної) освіти інвестовано 294,4 млн.грн. Доходи від виробничої діяльності 
закладів складають 33,3 млн. грн.

На реалізацію Регіональної програми підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016 - 2020 роки із обласного бюджету у 2018 р. виділено 62,2 
млн. грн.

Формування пропозицій до обсягів регіонального та державного 
замовлення на 2019 рік закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
здійснено відповідно до укладених договорів із замовниками кадрів за 
напрямами економічної діяльності. Відділом професійно-технічної освіти 
матеріали узагальнено та деталізовано у розрізі кожного навчального закладу, 
професій та напрямків економічної діяльності, направлено для погодження 
обласним центром зайнятості та радою професійної освіти (стейкхолдерів), 
після чого документ буде направлено для затвердження головою 
облдержадміністрації.



З метою підвищення якості та конкурентоспроможності професійно- 
технічної освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та 
економіки створюються навчально-практичні центри, забезпечені сучасною 
технікою, обладнанням, інструментами.

Протягом 2018 року відкрито 9 навчально-практичних центрів, 
оснащених сучасним обладнанням. Всього станом на 01.01.2019 р. в області 
працюють 15 навчально-практичних центрів:

- з професій аграрного профілю навчально-практичний центр «Щедра 
нива», на базі ДНЗ «Гущинецьке вище професійне училище»;

- навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із 
професій «Електромонтер» та «Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування» на базі Теплицького професійного аграрного ліцею 
Вінницької області;

- навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із 
професій «Токар» та «Верстатник широкого профілю» на базі ДНЗ «Центр 
професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці»;

- навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із 
професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» на 
базі ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»;

- з професії «Монтажник санітарно-технічних систем» на базі ВХПТУ №5 
м. Вінниці;

- регіональний багатопрофільний навчально-практичний центр сфери 
послуг з підготовки кваліфікованих робітників із професій «Кухар», 
«Кондитер», «Майстер ресторанного обслуговування», «Перукар (перукар- 
модельєр)», «Маніюорник», «Агент з організації туризму», «Адміністратор», 
«Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів», «Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення» та «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів», «Швачка. Кравець. Закрійник» - на базі ДПТНЗ 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»;

- багатопрофільний навчально-практичний центр аграрної освіти на базі 
Комаргородського вищого професійного училища;

- багатопрофільний навчально-практичний центр з підготовки 
кваліфікованих робітників із професій «Слюсар з ремонту автотранспортних 
колісних засобів», «Машиніст крана автомобільного. Машиніст крана 
(кранівник). Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», 
«Електрозварник. Рихтувальник кузовів» та «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» на базі ДПТНЗ «Гніванський 
професійний ліцей ім. двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського»;

- навчально-практичний центр сучасних агротехнологій а базі ВПУ №42 
м. Погребище;

- з професій «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста 
тепловоза», «Монтер колії» на базі ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту»;

- навчально-практичний центр сучасних 1Т -технологій на базі ДПТНЗ 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище;



- з професії «Бджоляр» - на базі Вороновицького професійно-технічного 
училища №14.

В області із залученням коштів європейських інвесторів, коштів місцевих 
бюджетів та позабюджетних надходжень навчальних закладів створені 
навчально-практичні центри:

- з професії «Монтажник систем утеплення будівель» - на базі ДНЗ 
«Барський професійний будівельний ліцей» спільно з компанією «Хенкель 
Баутехнік (Україна)»;

- з професії «Маляр. Штукатур. Опоряджувальник будівельний. Столяр» - 
на базі ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці» спільно із ТОВ 
«Снєжка-У країна;

- з професії «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» - на 
базі ВХПТУ №5 м. Вінниці за участю фонду імені Ебергарда Шьока 
(Німеччина).

Вперше заклади професійної (професійно-технічної) освіти включені до 
Програми, що реалізується за рахунок коштів ДФРР - Проект «Новітня 
сільськогосподарська техніка -  складова забезпечення ринку 
висококваліфікованими робітниками підготовлених Комаргородським ВПУ», 
який спрямований на придбання сільськогосподарської техніки на загальну 
суму 3175 тис. грн., (з них дерлсавний бюджет 2800 тис. гри., обласний 
бюджет 375 тис. грн.) - кошти виділено, техніку придбано.

Станом на 01.01.2019 року випущено та направлено для 
працевлаштування на підприємства, установи і організації 5786 кваліфікованих 
робітників та «молодших спеціалістів». Отримали кваліфікацію із двох і більше 
професій, що сприяє їх працевлаштуванню, 75% випускників. Працевлаштовані 
за професією 4570 (79%), продовжують навчання у вищих навчальних закладах 
502 (9%) випускників. Стовідсотково працевлаштовані 190 випускників із числа 
дітей-сиріт.

1.2. Сприяння розвитку механізмів і видів державної (обласної) допомоги 
суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та 
підтримки підприємництва, у тому числі запровадження: 
мікрокредитуваппя для започаткувапня і ведення власної справи; надання 
позик па придбання і впровадження інноваційних технологій

В області здійснюється підтримка аграрного сектору. Відповідно до 
Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки з обласного 
бюджету фінансуються заходи для розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості.

В 2018 році надано пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млн. грн. для 
розвитку аграрного виробництва 3 фізичним особам -  підприємцям та 4 
фермерським господарствам.

З



Для розширення транскордонного співробітництва в 2018 році 
громадською організацією «Єврорегіон «Дністер» був реалізований проект 
«Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства», що 
проводився в рамках Програми територіальної співпраці країн Східного 
партнерства Молдова-Україна при співфінансуванні Європейським Союзом. 
Вартість проекту становить 292,5 тис. євро. В рамках реалізації заходів 
проведено дослідження ринку сільськогосподарського сектору та вивчено нові 
сільськогосподарські умови з урахуванням кліматичних змін, організовано 
навчання зацікавлених сторін та обмін успішною практикою в Республіці 
Молдова та Україні. Здійснювався випуск щомісячного інформаційного 
бюлетеня. Запрацював агропромисловий кластер, учасниками якого стали 30 
сільськогосподарських товаровиробників.

Працює інтернет - платформа транскордонного кластеру, на якій 
створюються профілі зацікавлених сільгосптоваровиробників та здійснюється 
налагодження контактів між виробниками та підприємствами із суміжних 
галузей.

Також в рамках реалізації заходів проекту працює Центр інноваційного 
сільського господарства, для роботи якого введено в експлуатацію 
спеціалізоване аналітичне обладнання -  автоматичний амінокислотний 
аналізатор ААА 500 та закуплено комплект реактивів для проведення 1000 
аналізів. Отримані дослідження щодо складу та безпеки харчових продуктів 
полегшують малим та середнім товаровиробникам доступ до отримання послуг 
щодо сертифікації сільгосппродукції, що є умовою виходу на міжнародні ринки 
аграрної продукції.

Протягом 2018-2019 років у Вінницькій області на території двох 
об’єднаних територіальних громад реалізується грантовий проект «Яблуневий 
шлях», який фінансується за кошти ЄС. Метою проекту є створення виробничої 
одиниці «Северинівське комунальне підприємство» для обробки та зберігання 
яблук і продуктів їх переробки. Вартість проекту складає 702,9 тис. євро. 
Передбачається створення комплексного туристичного сервісу в кластері 
«Яблуневий шлях» з використанням існуючої рекреаційної та виробничої 
інфраструктури, а також сприяння зайнятості населення громад. В рамках 
реалізації проекту в 2018 році відбулись 2 прес-конференції щодо 
впровадження заходу та навчальна поїздка з вивчення зарубіжного досвіду по 
створенню яблучного кластера до м. Сандомир (Польща). В м. Бар відбувся 
фестиваль-ярмарок «APPLE BAR», під час якого пройшли мистецький пленер 
«Відродження Барської кераміки» та форум фермерів «Розвиток сільських 
територій ОТГ». Також були проведені виставка-ярмарок фруктово-овочевої 
продукції, дегустації страв із смаком яблук та майстер-класи від народних 
майстрів.

1.3. Сприяння запровадженню механізмів державної (обласної) допомоги 
суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих 
на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію 
інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; 
на підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на



заробітну плату у  зв'язку із створенням отримувачем державної (обласної) 
допомоги нових робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, 
пов'язані з придбанням орендованого майна.

Відповідно до заходів Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016- 
2020 роки з обласного бюджету здійснюється надання фізичним особам, які 
утримують 3 і більше голів корів часткового відшкодування витрат за 
закуплену нову установку індивідуального доїння або (та) холодильну 
установку для зберігання і охолодження молока вітчизняного виробника. У 
2018 році подали документи 769 фізичних осіб на загальну суму 2,8 млн. грн. 
Виплачено відшкодування 690 фізичним особам на суму 2,5 млн. грн.

На сьогоднішній день в області нараховується 96 різнопрофільних 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, якими в 2018 році надано 
послуг населенню на суму 14 млн. грн.

В рамках Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року запроваджено 
механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на 
започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу 
підприємцям-початківцям. Проведено конкурс бізнес-планів (стартапів).

Відповідно до Положення учасниками Конкурсу бізнес-планів є юридичні 
особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють 
підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років та 
громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області і 
мають намір розпочати підприємницьку діяльність. Розгляд бізнес-планів та 
встановлення суми грантів забезпечується конкурсною комісією - розміри 
грантів від 50 до 100 тис. грн., особлива увага приділяється підтримці 
підприємців у сільській місцевості.

Виконавчим адміністратором визначено «Вінницьку обласну громадську 
організацію «Спілку підприємців «СТІНА».

На участь у Конкурсі подали заявки 104 учасника: 38 -  суб’єктів 
підприємницької діяльності та 66 громадян Вінницької області, що мають намір 
розпочати підприємницьку діяльність. За результатами проведених семінарів- 
консультацій з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів, 
зареєстрованими учасниками було подано на розгляд Конкурсній комісії 83 
бізнес-планів.

Фінансову підтримку на реалізацію бізнес-планів, в розмірі від 10 до 70 
тис. грн, отримали 36 переможців. Сфера діяльності переможців -  виробництво 
целюлозних утеплювачів; виробництво електричної енергії з енергії сонячного 
випромінювання; створення виробництва корисних харчових сумішей/каш; 
майстерня подільської кераміки; кузня-шоу; створення фотостудії на селі; 
вирощування та реалізація Лаванди ефіроолійної; естетичне виховання; 
харчування дітей в сільських школах; виготовлення медових міксів; грумінг 
(перукарня для тварин).



Реалізація проектів забезпечує створення в області 100 нових робочих 
місць. Загальна вартість бізнес-планів становить понад 9,3 млн.грн. в т.ч. 1,4 
млн.грн. (15%) кошти обласного бюджету.

»і

З метою посилення управлінської спроможності підприємців та сприяння 
професійному навчанню потенційних та діючих підприємців протягом 2018 
року за кошти обласного бюджету проведено 22 навчальних семінари-тренінги 
за напрямками маркетингова діяльність, забезпечення кваліфікованими 
кадрами, перевірки бізнесу, написання бізнес-планів, зовнішньоекономічна 
діяльність, енергоефективність, менеджмент. Участь у семінарах прийняли 
понад 450 учасників. До проведення зазначених заходів на конкурсних засадах 
долучались громадські організації, спілки підприємців.

1.4. Визначення цілей, пріоритетів та завдань транскордонного 
співробітництва українських регіонів із сусідніми державами, в питу числі в 
рамках єврорегіоиів, па 2021-2025 роки

Написання Програми розвитку міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021-2025 роки, розпочнеться у 2020 
році.

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
2.1. Розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому 
рівні

Станом на 01.01.2019 року з 1504 населених пунктів Вінницької області 
затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) 
забезпечено 1218 або 80,98%, в т.ч.: міста, селища міського типу - на 100%, 
села на 84,94% і селища - на 34,11%.

Зокрема, якщо у 2016 році планами зонування було забезпечено тільки 
20% міст обласного значення області (крім м. Вінниця) і жодного міста 
районного значення, то на кінець 2018 року -  80% та 25%), відповідно.

У 2018 року на 20 засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 
Департаменті будівництва, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації було розглянуто 144 проекти містобудівної документації, 
яких: 34 генеральні плани, 34 плани зонування територій та 74 детальних 
планів територій, з яких 28 -  в межах населених пунктів та 46 -  за межами. 
Також внесено зміни до двох схем планування територій сільських рад.

За результатами розгляду проектів містобудівної документації на 
архітектурно-містобудівній раді замовниками у 2018 році було затверджено 106 
проектів, в тому числі: генеральних планів -  27, планів зонування територій -  
27, детальних планів територій — 52 (з яких — 16 — в межах та 36 за межами 
населених пунктів).

Водночас, враховуючи суттєві порушення вимог чинного законодавства у 
розгляді 28 проектів містобудівної документації, поданих на архітектурно- 
містобудівну раду, відмовлено (4 генеральні плани, 4 плани зонування 
територій, 20 детальних планів територій).



Станом на 01.01.2019 року в області в стадії розроблення та затвердження 
знаходиться схема планування території Козятинського району; 207 
генеральних планів, в тому числі: 11 міст (Бар, Бершадь, Гнівань, Жмеринка, 
Калинівка, Липовець, Могилів-Подільський, Немирів, Погребище, Шаргород та 
Ямпіль), дев’ять селищ міського типу (Дашів, Стрижавка, Турбів, Муровані- 
Курилівці, Оратів, Піщанка, Рудниця, Тиврів та Вапнярка) і 187 сіл, 138 планів 
зонування територій населених пунктів, 53 детальних планів територій та шість 
історико-архітектурних опорних плани міст Бар, Жмеринка, Могилів- 
Подільський, Тиврів, Погребище та Шаргород, двох селищ міського типу 
Оратів та Вороновиця.

Загальна кількість містобудівної документації, яка знаходиться в роботі -  
398, що більш, ніж удвічі перевищує аналогічний показник 2015 року.

На розроблення вищевказаної містобудівної документації з місцевих 
бюджетів та коштів замовників у 2018 році було передбачено 26,3 млн. грн., 
профінансовано -  14,4 млн. грн. (54,8% від запланованого).

2.2. Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання 
відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації 
заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. №580 
“Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді па 
2016-2020 роки”

На виконання Обласної цільової соціальної програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, до участі в 
заходах, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді у 2018 
році залучено близько 139 тис. молодих людей.

У 2018 році залучено близько 139 тис. молодих людей до участі в 
заходах, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді, що 
більше на 2,4% від запланованих результатів.

Спільно з інститутами громадянського суспільства патріотичного 
спрямування облдержадміністрацією реалізовано 33 проекти та заходи на 
загальну суму 960,0 тис. грн. Зокрема, з метою активізації діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій 
у сфері національно-патріотичного виховання у області проведено низку 
заходів, спрямованих на збереження стабільності в суспільстві, зміцнення 
обороноздатності та безпеки.

Велика увага приділялась розвитку інформаційного забезпечення сфери 
національно-патріотичного виховання. Так, у 2018 році забезпечено повне 
виконання з виготовлення та розповсюдження запланованої кількості 
інформаційних та методичних матеріалів, соціальних роликів, посібників, тощо.

Поряд з цим відбувалось формування науково-теоретичних і методичних 
засад національно-патріотичного виховання. Зокрема, шляхом підготовки 
збірника цитат «Україна: народ, патріот, воїн».

В області налагоджено тісну співпрацю органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями в напрямі 
національно-патріотичного виховання. Так, у 2018 році проведено:

- Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва»;



- Дитячо-юнацький патріотичний табір «Хоминська січ»;
- Літинський фестиваль військово-патріотичної пісні імені Гандзюка, 

Гальчевського та Шепеля;
- Фестиваль «Лицарський турнір пам’яті Максима Шимка - 2018»;
- Участь у Всеукраїнських зборах змагань юних рятувальників ВГДР 

«Школа безпеки»;
- Військово-спортивний вишкіл «Щит і меч»;
- Дитячо-юнацький спортивно-патріотичний табір «Героїв УПА»;
- Фінал обласних змагань юних рятувальників ВГДР «Школа безпеки»;
- «ГЕРОЇ БАЗАРУ -  ЛИЦАРІ УКРАЇНИ»;
- Традиційний козацький фестиваль «Козацька держава - наша гордість і 

слава»;
- Фестиваль польової кухні пам’яті Тараса Сича;
- Екскурсія до с. Комань. Присвячена 400-річчю Івана Богуна;
- Екскурсія місцями козацької слави Вінниччини;
- Відкриття Пластового Вишкільного Центру у м.Буча;
- «Обласний студентський фестиваль української пісні «Меіотапіа ІІА»;
- Тренінг-семінар «Кузня нації»;
- Серія тренінгів для громадських організацій патріотичного 

спрямування.

2.3. Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та 
збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на 
регіональному рівні

На виконання вимог Національної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030 року та в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння
і співробітництво між швейцарсько-українським проектом «Підтримка 
децентралізації в Україні» ОЕВРЯО, Вінницькою обласною державною 
адміністрацією та Вінницькою обласною Радою (розпорядженням обласної 
державної адміністрації від 22 червня 2018 року №536) в області створена 
Робоча група по розробці проекту Регіонального плану управління відходами 
для Вінницької області.

У 2018 році Робочою групою спільно із всіма територіальними громадами 
області була проведена робота по формуванню всіх вихідних базових даних для 
розробки проекту Регіонального плану. На даний час робота триває.

2.4. Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань 
щодо формування, збереження та невисналсливого використання 
екомерелсі, формування просторового розт аш ування її ст рукт урних  
елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду

Відповідно до Плану виконання заходу із досягненням показників 
збільшення площі об'єктів природно-заповідного фонду до 4,0% від загальної 
площі області та розробка проектів землеустрою із встановлення меж (в натурі) 
на місцевості для 79% об'єктів природно-заповідного фонду



реалізовуватиметься в області у 2019-2020 роках в рамках Регіональної 
екологічної бюджетної програми на 2019 -  2023 роки.

Протягом 2018 року заходи з припинення втрат біологічного та 
ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі виконувались 
відповідно Регіональної програми охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 
роки.

На їх виконання у 2018 році було освоєно 6,2 млн. грн, що становило 
100% від запланованого обсягу фінансування.

Зокрема, у 2018 році проведено роботи із відновлення первісного 
вигляду та корінних природних комплексів на територіях 17 об'єктів природно- 
заповідного фонду області, на які заплановано 5,1 млн. грн., освоєно 100% 
коштів.

Також, реалізовано 3 заходи, спрямовані на збереження видів тварин і 
рослин, об'єктів природно-заповідного фонду. З обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища виділено 971,0 тис. грн., освоєно 99%.

Питома вага площі природно-заповідного фонду на 01.01.2019 року 
складає 2,26%; фактична площа територій та об’єктів області складає 59769,4 
га.

Для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття протягом
2018 року облдержадміністрацією підготовлено та подано на розгляд обласної 
Ради проекти рішень щодо створення 4 об'єктів природного заповідного фонду 
місцевого значення - ботанічних заказників "Балин", "Рогатки", "Білі бліндажі", 
"Глибока долина" (Вербовецька сільська рада, Мурованокуриловецький район) 
загальною площею 286,9 га, що дозволить збільшити питому вагу природно- 
заповідного фонду до 2,27%. Розгляд цих проектів планується на початку 2019 
року. Також, на 2019 рік заплановано створення ще 7 об'єктів місцевого 
значення.

Межі в натурі встановлено для 290 територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду місцевого значення (77% від загальної кількості об’єктів 
місцевого значення).

2.5. Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку 
системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб'єктів 
підприємницької діяльності, громадських, благодійних організації та інших 
суб'єктів надання соціальних послуг недержавного сектору

На виконання Обласної комплексної цільової програми соціального 
захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки, спрямованої на 
підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення 
шляхом їх соціальної підтримки, надання якісних соціальних послуг, створення 
без бар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення; здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення 
права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної 
підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва з 
органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість, у 2018 році було передбачено



фінансування заходів у сумі 8,3 млн. грн, фактично профінансовано -  2,5 млн. 
грн.

Спостерігається позитивна динаміка збільшення відсотка осіб, охоплених 
соціальними послугами в залежності від потреби. Станом на 01.01.2019 року 
становить 96,3% (тоді як у 2017 році цей показник складав 90,5% , у 2016 році -  
81,9%).

Збільшення відсотка охоплення стало можливим завдяки підвищенню 
фахового рівня спеціалістів, які надають соціальні послуги. Так, протягом 2018 
року проведено 2 семінар-наради для спеціалістів органів соціального захисту 
населення, організовано та проведено галузеву фокус-групу з напрацювання 
стратегії розвитку соціальної сфери:

у березні спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування відбувся 
2-денний семінар для представників старостинських округів,

у травні - семінар-нараду «Формування інтегрованої системи соціальних 
послуг в умовах децентралізації: сучасна практика та перспективи».

Збільшилася кількість проведених заходів з метою активізації людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю у культурно-дозвілеву діяльність. 
Проведено 71 захід, в яких взяло участь 4688 осіб, в тому числі ті, хто проживає 
у закладах соціальної сфери.

У II півріччі 2018 року створено громадську організацію людей старшого 
віку «Час активного життя». У вересні підписано Меморандум про співпрацю 
між громадською організацію та Вінницькою обласною державною 
адміністрацією у реалізації інноваційного престиж-проекту «Від пасивності до 
пасіонарності». В рамках проекту спільно з облдержадміністрацією проведено 
опитування 300 працівників гуманітарної сфери, які припинили трудову 
діяльність, організовано навчальні семінари, круглі столи та інші заходи за 
участю людей похилого віку у 5 пілотних районах.

Організовано та проведено для людей похилого віку, в тому числі тих, 
хто проживає у закладах геріатричного типу, тематичну поїздку до Історико- 
культурного заповідника «Буша» та екскурсію до Національного музею 
народної архітектури та побуту, м. Київ.

У 2018 році проведено перший дводенний Обласний форум для людей 
старшого віку «55+», в якому взяло участь 200 осіб з усієї області. В рамках 
форуму проведено Спортивну естафету для людей пенсійного віку, в якій взяло 
участь 100 осіб.

Протягом 2018 року у закладах соціальної сфери облдержадміністрацією 
впроваджено програму активного дозвілля для резидентів 10 закладів 
соціальної сфери, проведено 4 арт-терапевтичних заходи «Увага крізь 
творчість», 3 заняття з працетерапії, в яких взяли участь 1120 осіб похилого 
віку.

Результати виконання Програми за 2018 рік свідчать про доцільність її 
продовження в подальшому. Тому, облдержадміністрацією підготовлено проект 
рішення Вінницької обласної Ради «Про Комплексну цільову програму 
соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки», яка уже 
подана на затвердження черговій сесії обласної Ради.



3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

3.1. Визначення цілей державної регіональної політики та основних завдань 
центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування на 2021-2027роки

2 листопада 2018 року в області утворена робоча група з розроблення 
проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року, яка затверджена розпорядження голови 
облдержадміністрації №840.

3.2. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком

До професійних програм підвищення кваліфікації та програм 
короткострокових семінарів включені наступні навчальні теми: «Особливості 
регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. Регіональний аспект», 
«Міжнародна співпраця України з ЄС. Шляхи поліпшення бізнес клімату в 
Україні». «Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері», 
«Підготовка до написання проектів в різноманітних конкурсах і грантах. 
Залучення грантових коштів для розвитку територіальних громад».

У 2018 році з вище зазначених питань пройшли підвищення кваліфікації 
державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування у 
кількості 968 осіб (20 груп).

Спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування було проведено 
короткостроковий семінар з питань підвищення інвестиційної привабливості 
території ОТГ -  52 особи.

За сприяння Асоціації міст України та Української асоціації районних та 
обласних рад було проведено фахову майстерність з питань інноваційної 
можливості економічного зростання регіонів для представників районних рад -  
11 осіб.

Восени 2018 року спільно з Вінницькою обласною Асоціацією органів 
місцевого самоврядування та Центром розвитку місцевого самоврядування 
було проведено низку кущових виїзних занять для відповідальних осіб за 
написання грантових проектів та міжмуніципальне співробітництво сільських, 
селищних рад та об’єднаних територіальних громад -  286 осіб.

3.3. Удосконалення правових засад створення та функціонування агенцій 
регіонального розвитку

Одним із заходів щодо покращення інвестиційного розвитку області є 
створення Агенції регіонального розвитку Вінницької області, яка офіційно 
зареєстрована 23.06.2016 р. Засновниками Агенції стали: Вінницька обласна 
Рада, Вінницька обласна державна адміністрація та Асоціація органів місцевого 
самоврядування.

В 2018 році Агенцією було проведено 35 заходів, учасниками яких стали 
майже 2500 осіб: 642 осіб - суб’єкти підприємницької діяльності, 1764 особи -



представники органів місцевого самоврядування, 35 НГО, а також 11 Агенції 
РР з інших областей.

За сприяння Агенції 7 громад області підписали 7 меморандумів (Барська 
міська ОТГ; м. Жмеринка; смт. Літин; м. Погребище; м. Гнівань; с. Снітків; м. 
Тульчин.) та долучилось до Ініціативи «Мери за економічне зростання». 
Міжнародний проект спрямований сприяти економічному розвитку місцевим 
органам влади країн Східного партнерства: Азербайджану, Вірменії, Білорусії, 
Грузії, Молдови та України.

В партнерстві з Проектом EGOV4UKRAINE, Проектом «Е-урядування 
задля підзвітності влади та участі громади»/Фонд Східна Європа, Академії 
електронного управління Естонії, Державного агентства з питань електронного 
урядування України проведено 2 заходи: тренінг «Електронне урядування та 
електронна демократія - ключ до успіху громади» та семінар «Впровадження 
інструментів е-демократії та он-лайн - сервісів -  стратегічна інвестиція в 
розвиток громади».

Також, за підтримки проекту «Підвищення конкурентоспроможності 
українських регіонів та польсько-українського економічного співробітництва» 
Міністерства розвитку Республіки Польща в рамках програми Польської 
допомоги з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща в 
2018-2020 роках, було проведено семінар «Стандарти обслуговування інвестора 
в громаді», виїзні семінари та консультації в 2 громадах області (Дашівська 
ОТГ та Іллінецька ОТГ)

Організовано 3 зустрічі з представниками малого і мікробізнесу у новому 
форматі «Ранкова кава у колі підприємців» - це майданчик неформального 
спілкування для підприємців, де можна обговорити важливі і цікаві для бізнесу 
теми, презентувати себе і свій бізнес, знайти партнерів, поділитись своїм 
досвідом і досягненнями з колегами, обмінятись бізнес-контактами.

Проведено 6 занять розмовного клубу «Speak-up» за підтримки 
Американського урядового агентства «Корпус миру США в Україні».

Протягом поточного року здійснювались заходи із залучення фінансових 
ресурсів на конкурсній основі. Розроблено 12 проектів на суму 18,2 млн.грн.

Підготовлено та подано 5 проектних заявок з метою покращення 
матеріально-технічної бази центральних районних лікарень (Тростянецький, 
Тиврівський, Хмільницький, Калинівський р-ни, Дашівська ОТГ) та З 
інвестиційних проекти українською та англійською мовами на Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України для двостороннього співробітництва з 
КНР в аграрному секторі (Інвестиційна пропозиція ТОВ «Органік-Д»; 
Інвестиційна пропозиція ТОВ «Субекон»; Інвестиційна та комерційна 
пропозиція ФГ «Україна»).

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

1. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, 
схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. 
№733

1.1. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку



В області реалізується проект «Подільський зоопарк як Центр сімейного 
дозвілля» за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках 
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики
— Підтримка регіональної політики України. У 2018 році проводилися 
наступні заходи:

1. Створення групи проекту та розподіл діяльності між ними.
2. Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації (Станом 

на 01.01.2019 р. розробку проектної документації завершено на 90% за рахунок 
коштів Вінницького обласного спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства “ВІНОБЛАГРОЛІС”. Захід заплановано завершити в І кварталі
2019 р.).

3. Проведення ПРОМО компанії в ЗМ1 та Інтернеті

В зв’язку із затримкою розробки ПКД не було проведено конкурс з 
відбору підрядної організації - кошти з державного бюджету не були 
використані та повернуті до бюджету. Перерозподіл коштів орієнтовано буде 
проведено в І кварталі 2019 року, після чого проект/буде продовжено.

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

/ к *

Володимир МЕРЕЖКО



З А  І І ІІЬ Г Д і

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіона
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В.КОРОВІИ
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Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання 

Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індика
Тора

Прогнозоване
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою 
фактичного значення і 

прогнозного)

Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗА БЕЗП ЕЧЕН Н Я ДО СЯГН ЕН Н Я  ЦІЛЕЙ ДЕРЖ АВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
І. Підвищення 
рівня
конкупен госп
ооможності
регіонів

1) створення умов для 
активізації співпраці між 
суб’єктами 
підприємництва та 
закладами професійної 
(професійно-технічної) 
освіти і закладами вищої 
освіти

формування 
регіонального 
замовлення 
відповідно до 
потреб
регіонального 
ринку праці, 
% виконання

82 90 92 Виконано на +2 в.п. Відсутні

відповідність 
змісту навчання 
потребам 
підприємств

погоджено погоджено погоджено Погоджено з роботодавцями Відсутні

працевлаштуван 
ня випускників, 
% виконання

85 90 90 Виконано Відсутні

2) сприяння розвитку 
механізмів і видів 
державної (обласної-) 
допомоги суб’єктам 
господарювання для 
забезпечення розвитку 
регіонів та підтримки 
підприємництва, у тому 
числі запровадження:

Кількість 
сільсько господар 
ських
обслуговуючих 
кооперативів, од

95 104 96 Надано пільгових кредитів на 
суму 1,5 млн. грн. для розвитку 
аграрного виробництва 3 
фізичним особам -  підприємцям 
та 4 фермерським господарствам

Нестача обігових коштів у 
фермерських господарств та 
СОКів. Недоступність 
банківського кредитування. 
Низька обізнаність людей 
щодо створення 
фермерських господарств та 
обслуговуючих 
кооперативів



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання 

Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індика
Тора

Прогнозоване
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою 
фактичного значення і 

прогнозного)

Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

мікрокредитування для 
започаткування і ведення 
власної справи;

надання позик на 
придбання і впровадження 
інноваційних технологій
3) сприяння 
запровадженню механізмів 
державної (обласної-) 
допомоги суб’єктам 
господарювання для 
забезпечення розвитку 
регіонів, спрямованих на 
відшкодування суб’єктам 
господарювання витрат, 
зокрема на реалізацію 
інвестиційних проектів, 
що передбачають 
створення нових робочих

Кількість 
переможців, які 
отримали грант в 
рамках конкурсу 
бізнес-планів 
(стартапів), осіб

36 25 36 Виконано Відсутні

Організовано та 
проведено 
цільові 
навчальні 
семінари для 
підприємців, од

20 5 20 Виконано Відсутні

Кількість 444 2500 690 У 2018 році подали документи Заборгованість 2018 р.
місць; на підтримку 
новоутворених суб’єктів 
малого підприємництва; на 
заробітну плату у зв’язку 
із створенням 
отримувачем державної 
(обласної) допомоги нових 
робочих місць; на оренду 
землі та будівель; на 
витрати, пов’язані з 
придбанням орендованого 
майна

фізичних осіб, 
які отримають 
відшкодування 
за закуплену 
установку 
індивідуального 
доїння, осіб

769 фізичних осіб на загальну 
суму 2,8 млн. грн. Виплачено 
відшкодування 690 фізичним 
особам на суму 2,5 млн. грн. 
(враховуючи кредиторську 
заборгованість за 2017р. - 863,7 
тис. грн.)

становить 1,2 млн. грн. 
(5325 фізичних осіб).

4) визначення цілей, 
пріоритетів та завдань 
транскордонного 
співробітництва 
українських регіонів із 
сусідніми державами, в 
тому числі в рамках 
єврорегіонів, на 2021-2025 
роки

Затвердження 
Обласною Радою 
Програми 
розвитку 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва 
Вінницької 
області на 2021 - 
2025 роки

Не
розроблено

Затверджено Не
розроблено

Написання Програми розвитку 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва Вінницької 
області на 2021-2025 роки 
розпочнеться у 2020 році

Відсутні

2.
Територіал і.п

1) розроблення 
містобудівної

Кількість
розробленої/

13 30 107 Розроблено:
схема планування району -  1;

Тривалість проходження 
експертизи містобудівної



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання 

Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індика
Тора

Прогнозоване
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою 
фактичного значення і 

прогнозного)

Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

а соціально- 
економічна 
інтеграція і 
просторовий 
розвиток

документації на 
регіональному та 
місцевому рівні

оновленої МБД,
од

генпланів -  27; 
планів зонування -  27; 
детальних планів територій - 52

документації та усунення 
зауважень.
Недостатній професійний 
рівень розробників МБД.

2) розвиток 
комплексної системи 
національно- 
патріотичного виховання 
відповідно до ціннісних 
орієнтирів та індикаторів 
ефективності реалізації 
заходів згідно з Указом 
Президента України від 13 
жовтня 2015 р. № 580 
“Про Стратегію 
національно-

Питома вага 
молодих людей, 
охоплених 
заходами 
програми у 
загальній 
кількості 
населення віком 
від 14 до 35 
років, %

27,5 31,7 31,1 Залучено близько 139 тис. 
молодих людей до участі в 
заходах, спрямованих на 
формування патріотичної 
свідомості молоді.
Забезпечено повне виконання з 
виготовлення та розповсюдження 
запланованої кількості 
інформаційних та методичних 
матеріалів, соціальних роликів 
посібників, тощо.

Недофінансування заходів 
передбачених Програмою, 
(профінапсовано лише
32,6%)
Невміння районних 
координаторів у сфері 
національно-патріотичного 
виховання молоді долучати 
до співпраці молодих людей

патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016- 
2020 роки”

Кількість
проведених
заходів,
спрямованих на 
формування 
патріотичної 
свідомості 
молоді, шт

220 569 402 Проведено заходи спрямовані на 
формування патріотичної 
свідомості молоді

Небажання громадських 
організацій долучатись до 
реалізації Програми у 
зв’язку з необхідністю 
подання повного пакету 
документів та подальшого 
звітування. Мала кількість 
підприємств, що готові 
надати свої продукти у борг 
(не розуміють механізму 
освоєння державних коштів)

3) створення умов для 
зменшення обсягів 
утворення відходів та 
збільшення обсягу їх 
переробки та повторного 
використання на 
регіональному рівні

Затвердження
обласною Радою
Регіонального
плану
управління
відходами для
області

розробляєть
ся

затверджено Розробляєтьс
я

Розробляється з додержанням 
запланованих термінів

Відсутні

4) визначення на 
регіональному та 
місцевому рівні 
пріоритетів і завдань щодо 
формування, збереження 
та невиснажливого 
використання екомережі, 
формування просторового 
розташування її

Збільшення 
площі об’єктів 
природно- 
заповідного 
фонду, як 
складових 
елементів 
екологічної 
мережі області, в

2,25 4,0 2,26 Реалізація заходу 
розпочнеться після 
затвердження Регіональної 
екологічної бюджетної 
програми на 2019 -  2023 
роки



І Іайменування 
завдання 
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання 

Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індика
Тора

Прогнозоване
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою 
фактичного значення і 

прогнозного)

Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

структурних елементів, 
розвитку системи 
територій та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду

т.ч. підготовка 
наукових 
обгрунтувань, %
від загальної 
площі території
Розробка
проектів
землеустрою із
встановлення
меж (в натурі) на
місцевості
територій та
об’єктів
природно-
заповідного
фонду, %
об'єктів
місцевого
значення, для
яких винесено

77 79 77 Реалізація заходу 
розпочнеться після 
затвердження Регіональної 
екологічної бюджетної 
програми на 2019-2023  
роки

межі в натуру
5) визначення на 
регіональному та 
місцевому рівні напрямів 
розвитку системи надання 
соціальних послуг, у тому 
числі підтримки суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, громадських, 
благодійних організації та 
інших суб’єктів надання 
соціальних послуг 
недержавного сектору

Збільшення 
відсотка осіб, 
охоплених 
соціальними 
послугами в 
залежності від 
потреби, %

89 93 96,3 100%
Станом на 01.01.2019 року 
становить 96,3% (тоді як у 2017 
році цей показник складав 90,5%, 
у 2016 році -  81,9%).

Відсутні

Кількість
проведених
заходів,
спрямованих на 
розвиток 
надання 
соціальних 
послуг, шт

49 63 71 100%
Проведено 71 захід, в яких взяло 
участь 4688 осіб, в тому числі ті, 
хто проживає у закладах 
соціальної сфери.

Відсутні

3. Ефективне 
державне 
управління у 
сфері
регіонального
розвитку

1) визначення цілей 
державної регіональної 
політики та основних 
завдань центральних та 
місцевих органів 
виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування 
на 2021 -2027 роки

Затвердження 
Обласною Радою 
Стратегію 
збалансованого 
регіонального 
розвитку 
Вінницької 
області на період

Не
розроблено

Затверджено Розробляєтьс
я

На початковій стадії розроблення Відсутні



Найменування
завдання
Стратегії

Найменування заходу з 
виконання завдання 

Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індика
Тора

Прогнозоване
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою 
фактичного значення і 

прогнозного)

Проблемні питання, їх 
вплив на досягнення 

прогнозного значення 
індикатора (з поясненням 
причини їх виникнення та 

зазначенням механізму 
вирішення)

до 2027 року
2) розроблення та 
впровадження навчальних 
програм підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з питань 
державного управління 
регіональним розвитком

Кількість 
слухачів, осів

681 177 1299 Перевиконано Відсутні

3) удосконалення 
правових засад створення 
та функціонування агенцій 
регіонального розвитку

Кількість 
працівників 
Агенції, осіб

4 20 4 Проведено 35 різноманітних 
заходів; Організовано 3 зустрічі у 
форматі «Ранкова кава у колі 
підприємців»; Розроблено 12 
проектів

Недостатнє фінансування

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Забезпечення
реалізації
програм
регіонального
розвитку,
схвалених
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 12
вересня 2018
р. № 733

забезпечення реалізації 
програм регіонального 
розвитку

Кількість 
проектів- 
переможців, од.

1 5 1 Проект «Подільський зоопарк як 
центр сімейного дозвілля» 
визнаний переможцем у 2018 
році

Очікується оголошення 
конкурсу на 2019 рік

1

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва га регіонального 
розвитку облдержадміністрації

Ж

Володимир МЕРЕЖКО



відповідальним за які визначено В інницьку обласну державну адміністрацію

Департамент міжнародного співробітництва та регіональної о  розвитку Вінницької облдержадміністрації
____ _______________  (назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Страте гір_______________________

Іаймену- 
іания за- 
ініія Стра

тегії

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінапсо
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу ( + / - )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ІІЛ В ІІ- 
ІІІІЯ ПІІІМЯ 
ІКУПСИТО-
юможності
іонів

1) створення 
умов для активізації 
співпраці між 
суб’єктами підприє
мництва та закла
дами професійної 
( п  рофес і й но-тех н іч - 
ної) освіти і закла
дами вищої освіти

2018-2020

- -

коштів не потребує формування регіо
нального замов
лення відповідно до 
потреб регіональ
ного ринку праці,
% виконаний

90 92 +2% виконано

відповідність змі
сту навчання потре
бам підприємств

погоджено погоджено + виконано

працевлаштування 
випускників, % ви
конання

90 90 0 виконано

2) сприяння ро
звитку механізмів і 
видів державної (об
ласної) допомоги 
суб’єктам господа
рювання для забез
печення розвитку 
регіонів та підтри
мки підприємниц
тва, у тому числі за
провадження:

м і кро кредиту ван ня 
для започаткування і 
ведення власної 
справи;

надання позик на 
придбання і впрова
дження інновацій
них технологій

2018-2020 Програма розвитку осо
бистих селянських, фер
мерських господарств, 
кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 
2016-2020 роки, 11 лю
того 2016 року, №  40

15
млн. грн.

6
млн. грн.

4,35 
млн. грн.

1,5 
млн. грн.

Кількість сільсько
господарських об
слуговуючих коо
перативів, од

104 96 -8 Надано пільгових креди
тів на суму 1,5 млн. грн. 
для розвитку аграрного 
виробництва 3 фізичним 
особам -  підприємцям та 
4 фермерським господарс
твам

Нестача обігових 
коштів у фермерсь
ких господарств та 
СОКів, недоступ
ність банківського 
кредитування, ни
зька обізнаність 
людей щодо ство
рення фермерських 
господарств та об
слуговуючих коо
перативів



Іай імену
вання за- 
ішіи Стра

тегії

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершения 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення за зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, лата за 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінанео- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

тих, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реал і за ції 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3) сприяння за
провадженню меха
нізмів державної 
(обласної) допомоги 
суб’єктам господа
рювання для забез
печення розвитку 
регіонів, спрямова
них на відшкоду
вання суб’єктам гос
подарювання ви
трат, зокрема на реа
лізацію інвестицій
них проектів, що пе
редбачають ство
рення нових робо
чих місць; на підт
римку новоутворе
них суб’єктів малого 
підприємництва; на 
заробітну плату у 
зв’язку із створен
ням отримувачем 
державної (облас
ної) допомоги нових 
робочих місць; на 
оренду землі та бу
дівель; на витрати, 
пов’язані з придбан
ням орендованого 
майна

2018-2020 Рішення 27 сесії Він
ницької обласної Ради 
7 скликання від 20 гру
дня 2017 року №576 
«Про стратегію розви
тку малого та серед
нього підприємництва 
Вінницької області на 
період до 2020 року»

-

1500
тис.грн

1499,78
тис.грн

1500
тис.грн

1499,78
тис.грн

Кількість перемож
ців, які отримали 
грант в рамках кон
курсу бізнес-планів 
(старталів), осіб

25 36 + 11 виконано немає

120
тис.грн

120
тис.грн

120
тис.грн

120
тис.грн

Організовано та 
проведено цільові 
навчальні семінари 
для підприємців,
од

5 20 + 17 виконано немає

Програма розвитку осо
бистих селянських, фер
мерських господарств, 
кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 
2016-2020 роки, 11 лю
того 2016 року, № 40

7
млн. грн.

4
млн. грн.

4,3 
млн. грн.

2,5 
млн. грн.

Кількість фізичних 
осіб, які отримають 
відшкодування за 
закуплену устано
вку індивідуаль
ного доїння, осіб

2500 690 -10 У 2018 році подали доку
менти 769 фізичних осіб 
на загальну суму 2,8 млн. 
грн. Виплачено відшкоду
вання 690 фізичним осо
бам на суму 2,5 млн. грн. 
(враховуючи кредитор
ську заборгованість за 
2017р. - 863,7 тис. грн .)

Заборгованість 
2018 р. становить 
1,2 млн. грн. (325 
фіз. осіб).

4) визначення 
цілей, пріоритетів та 
завдань транскор
донного співробіт
ництва українських 
регіонів із сусідніми 
державами, в тому 
числі в рамках євро- 
регіонів, на 2021- 
2025 роки

2020

- -

Затвердження Об
ласною Радою Про
грами розвитку 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва 
Вінницької області 
на 2021-2025 роки

Затверджено Не розроб
лено

Не розроб
лено

- -

ернторіа- 
іа соціа-
ІО-СКОНО-
на імтег- 
Йя і прес
овий |>ОІ- 
ок

1) розроблення 
містобудівної доку
ментації на регіона
льному та місцевому 
рівні

2018-2020
розпорядження голови 
облдержадм і ністрації 
від 08.02.2018 року № 
101 “ Про підсумки соці- 
ально-економічного ро
звитку області за 2017 
рік та основні завдання 
на 2018 рік” _(пункт 9)

розпорядження го
лови облдержадмі
ністрації від 
08.02.2018 року № 
101 “Про підсумки 
соціально-економіч
ного розвитку обла
сті за 2017 рік та ос
новні завдання на 
2018 рік”

26,3 
млн. грн

26,3 
млн. грн

14,4 
млн. грн

14,4 
млн. грн

Кількість розробле
ної/ оновленої 
МБД, од

30 107

+ 34

Розроблено:
схема планування району
-  1;
генпланів -  27; 
планів зонування -  27; 
детальних планів терито
рій - 52

Тривалість прохо
дження експертизи 
містобудівної доку
ментації та усу
нення зауважень. 
Недостатній профе
сійний рівень роз
робників МБД.

2) розвиток 
комплексної сис
теми національно- 
патріотичного вихо
вання відповідно до 
ціннісних орієнтирів 
та індикаторів ефек
тивності реалізації

2017-2020 Рішення 13 сесії облас
ної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 року 
№224 «Про Обласну ці
льову соціальну про
граму національно-пат
ріотичного виховання

Рішення 31 сесії об
ласної Ради 7 скли
кання від 26 квітня 
2018 року №610 
«Про внесення змін 
та доповнень до Об
ласної цільової со
ціальної програми

4 061,6 
тис. грн

2940,9 
тис. грн

1 885,0 
тис. грн

960,0 
тис. грн

Питома вага моло
дих людей, охопле
них заходами про
грами у загальній 
кількості населення 
віком від 14 до 35 
років, %

31,7 31,1 -0,6 Залучено близько 139 тис. 
молодих людей до участі 
в заходах, спрямованих на 
формування патріотичної 
свідомості молоді. 
Забезпечено повне вико
нання з виготовлення та

Недофінансування 
заходів передбаче
них Програмою, 
(профінансовано 
лише 32,6%) 
Невміння районних 
координаторів у 
сфері національно-



Іаймену- 
іання за- 
іння Стра

тегії

Найменування за
ходу (інструменту 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

зультатнвності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
рсіїоиального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінансо- 
ваннй обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

Індикатори ре

тих, що діють з поча
тку' виконання за

вдання

тнх, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залиш ок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

ної о і запланованого)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
заходів згідно з Ука
зом Президента Ук
раїни від 13 жовтня 
2015 р. № 580“Про 
Стратегію націона
льно-патріотичного 
виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 
роки”

дітей та молоді на 2017 
-  2020 роки»

національно-патріо
тичного виховання 
дітей та молоді на 
2017-2020  роки, 
затвердженої рі
шенням 13 сесії об
ласної Ради 7 скли
кання від 20 грудня 
2016 року' №224 (зі 
змінами)»

розповсюдження заплано
ваної кількості інформа
ційних та методичних ма
теріалів, соціальних роли
ків посібників, тощо.

патріотичного ви
ховання молоді до
лучати до співпраці 
молодих людей

Кількість проведе
них заходів, спря
мованих на форму
вання патріотичної 
свідомості молоді, 
шт

569 402 -167

Проведено заходи спрямо
вані на формування патрі
отичної свідомості молоді

Небажання громад
ських організацій 
долучатись до реа
лізації Програми у 
зв’язку з необхідні
стю подання пов
ного пакету доку
ментів та подаль
шого звітування. 
Мала кількість під
приємств, що го
тові надати свої 
продукти у борг(не 
розуміють механі
зму освоєння дер
жавних коштів)

3) створення 
умов для зменшення 
обсягів утворення 
відходів та збіль
шення обсягу їх пе
реробки та повтор
ного використання 
на регіональному рі
вні

2018-2019 Розпорядження голови 
ОДА від 22 червня 2018 
року № 536 «Про утво
рення Робочої фупи 3 
розробки Регіонального 
плану управління відхо
дами для Вінницької 
області»

-

Фінансування не потребує Затвердження обла
сною Радою Регіо
нального плану уп
равління відходами 
для області

затверджено розробля
ється

-

Розробляється з додер
жанням запланованих тер
мінів

Відсутні

4) визначення 
на регіональному та 
місцевому рівні 
пріоритетів і завдань 
щодо формування, 
збереження та неви- 
снажливого викори
стання екомережі, 
формування просто
рового розташу
вання її структурних 
елементів, розвитку 
системи територій 
та об’єктів приро
дно-заповідного фо
нду

2019-2020 Збільшення площі 
об’єктів природно- 
заповідного фонду, 
як складових еле
ментів екологічної 
мережі області, в 
т.ч. підготовка нау
кових обгрунту
вань, % від загаль
ної площі терито
рії

4,0 2,26 Реалізація заходу 
розпочнеться після 
затвердження Регі
ональної екологіч
ної бюджетної про
грами на 2019 -  
2023 роки

Розробка проектів 
землеустрою із 
встановлення меж 
(в натурі) на місце
вості територій та 
об’єктів природно- 
заповідного фонду, 
% об'ектш місце
вого значення, для 
яких винесено межі
в натуру

79 77

5) визначення 
на регіональному та 
місцевому рівні на
прямів розвитку сис
теми надання соціа
льних послуг, у тому

2018 Рішення 7 сесії Облас
ної Ради 7 скликання 

від 30 червня 2016 року 
№124 «Про Комплексну 
цільову програму соціа-

Рішення 33 сесії 7 
скликання від 15 че

рвня 2018 року 
№635 «Про вне

сення змін до Ком
плексної цільової

34,98
млн.грн

12,6
млн.грн

3,6
млн.грн

2,5
млн.грн

Збільшення відсо
тка осіб, охоплених 
соціальними послу
гами в залежності 
від потреби, %

93 96,3 +3,3 100%
Станом на 01.01.2019 
року становить 96,3%
(тоді як у 2017 році цей 
показник складав 90,5%, у 
2016 році-81,9%).

Відсутні



Наймену
вання зд
ания Стра-

I СІ її

Найменування за
ходу (інструмент) 

здійснення заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення никонання завдання**

зультатннності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини їх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту') регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінансо- 
ваннн обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

Індикатори рс

тнх, що діють з поча
тку виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шення за
ходу (+/-)

ної о і запланованого)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ 14 15
числі підтримки 
суб’єктів підприєм
ницької діяльності, 
громадських, благо
дійних організації та 
інших суб’єктів на
дання соціальних 
послуг недержав
ного сектору

льного захисту насе
лення Вінницької обла
сті на 2016-2018 роки»

програми соціаль
ного захисту насе
лення Вінницької 
області на 2016- 

2018 роки затвер
дженої рішенням 7 
сесії обласної Ради 
7 скликання від ЗО 
червня 2016 року 

№124»

Кількість проведе
них заходів, спря
мованих на розви
ток надання соціа
льних послуг, шт

63 71 +8 100%
Проведено 71 захід, в 
яких взяло участь 4688 
осіб, в тому числі ті, хто 
проживає у закладах соці
альної сфери.

Відсутні

Ефективне 
їжа в не VII- 
іління у 
:рі регіо- 
ІМІОГО роз- 
гку

1) визначення 
цілей державної ре
гіональної політики 
та основних завдань 
центральних та міс
цевих органів вико
навчої влади і орга
нів місцевого само
врядування на 2021- 
2027роки

2018-2020 Розпорядження голови 
ОДА від 02 листопада 
2018 року № 840 «Про 
утворення робочої 
групи з розроблення 
проекту Стратегії збала
нсованого регіональ
ного розвитку Вінниць
кої області на період до 
2027 року»

Затвердження Об
ласною Радою 
Стратегію збалан
сованого регіональ
ного розвитку Він
ницької області на 
період до 2027 року

затверджено розробля
ється

-

На початковій стадії роз
робки

Відсутні

2) розроблення 
та впровадження на
вчальних програм 
підвищення кваліфі
кації державних слу
жбовців, посадових 
осіб місцевого само
врядування з питань 
державного управ
ління регіональним 
розвитком

Розпорядження голови 
обласної державної ад
міністрації від 
05.12.2017 d o k v  № 880 
«Про підвищення квалі
фікації працівників ор
ганів державної влади, 
місцевого самовряду
вання. державних підп
риємств. установ і орга
нізацій та депутатів міс
цевих рад у  2018 нав
чальному році»

-

23.0 
тис. грн.

23.0 
тис. грн.

Кількість слухачів, 
осіб

177 1299 + 1122 Виконано Відсутні

3) удоскона
лення правових за
сад створення та фу
нкціонування аген
цій регіонального 
розвитку

2018-2022 Програма розвитку міс
цевого самоврядування 
у Вінницькій області на 
20І8-2022рр

Програма розвитку 
місцевого самовря
дування у Вінниць
кій області на 2018- 
2022рр

щороку
800

тис.грн/рік

800
тис.грн/

рік

800
тис.грн

800
тис.грн

Кількість працівни
ків Агенції, осіб

20 4 -15 Проведено 35 різноманіт
них заходів;
Організовано 3 зустрічі у 
форматі «Ранкова кава у 
колі підприємців»; 
Розроблено 12 проектів

Недостатнє фінан
сування

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
езпечсння 
лізації 
грам регі- 
льного 
нитку, 
іленнх 
гановою 
іиету Мі- 
рів Укра- 
від 12 ве- 
<я 2018 р. 
33

забезпечення реалі
зації програм регіо
нального розвитку

2018-2020 Розпорядження КМУ 
«Про затвердження 
пропозицій щодо розпо
ділу у 2018 році бюдже
тних коштів за проек
тами регіонального роз
витку, які можуть реалі
зовуватися за рахунок 
коштів, отриманих від 
Європейського Союзу у 
рамках виконання 
Угоди про фінансу
вання Програми підтри
мки секторальної полі
тики — Підтримка регі
ональної політики Ук-

-

10,3
млн.грн

10,3
млн.грн

10,3
млн.грн

10,3
млн.грн

Кількість проектів- 
переможців, од.

5 1 -4 Проект «Подільський зоо
парк як центр сімейного 
дозвілля» визнаний пере
можцем у 2018 році

Очікується оголо
шення конкурсу на 
2019 рік



іймену- 
ння за- 
шя Стра
тегії

Найменуванні! за
ходу (інструменту 

здійсненим заходу)*

Дата по
чатку/ за
вершення 

здійс
нення за

ходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання Стан виконання за
вдання 

(з порівняльною оцін
кою фактично викона
ного і запланованого)

Проблемні пи
тання, їх вплив на 

виконання за
вдання 

(з поясненням 
причини Тх виник
нення та зазначен
ням механізму ви

рішення)

назва, дата та 
номер рішення про реалізацію програми 

(проекту) регіонального розвитку, що реа
лізується в рамках заходу

обсяг фінансування, 
передбачений про
грамою (проектом) 
регіонального роз
витку, що реалізу
ється в рамках за

ходу

фактично профінансо- 
ваний обсяг коштів за 
програмою (проектом) 
регіонального розви

тку, що реалізується в 
рамках заходу

тих, що діють з поча
тку' виконання за

вдання

тих, що затвер
джені у звітному 

періоді

3 початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за звіт
ний пе

ріод

з початку' 
реалізації 
програми
(проекту)

за звітний 
період

найменування ін
дикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване зна

чення інди
катора

фактичне 
значення ін

дикатора

залишок 
до завер
шенны за
ходу (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 І З 14 15
раїни, що пройшли кон
курсний відбір» від 22 
серпня 2018 року №569- 

-Р....................

/І

Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації Володимир МЕРЕЖКО


