
2021 р. 

(план) 

І піріччя 2021 р. 

(факт)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1.

1.1 Підготовка 

інвестиційних 

пропозицій

1.1.4 Розробка, виготовлення та 

поширення паперових і 

електронних інвестиційних 

матеріалів (брошур, проспектів, 

буклетів (укр., англ.).

2021-2023 ДЕіІ, КП «Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій» (КП «ВМЦІ»), 

ДМСРР ОДА, 

департамент фінансів, 

АРР.

Бюджет Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування

90,0 - Підвищення обізнаності про 

Вінницьку міську 

територіальну громаду і її 

інвестиційний потенціал 

серед цільової аудиторії.

Розпочато оновлення інвестиційного паспорту та буклетів про індустріальні парки Вінницької міської ТГ та ІТП "Кристал".

1.2 Забезпечення 

маркетингового 

просування міста, 

формування його 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу

1.2.1 Розроблення щорічного 

плану щодо участі у вітчизняних 

та міжнародних маркетингових 

заходах, з метою презентації на 

них інвестиційного потенціалу 

міста.

2021-2023 ДЕіІ, Торгово-промислова 

палата України, бізнес-

асоціації, КП «ВМЦІ».

Не потребує 

фінансування

- - Підвищення обізнаності 

серед цільових аудиторій.

Сформовано план щодо участі у вітчизняних та міжнародних маркетингових заходах, з метою презентації на них інвестиційного потенціалу міста, зокрема, проєктів щодо створення Інноваційно-технологічного парку «Кристал» 

та Вінницького індустріального парку. 

1.2.2 Організація, участь у 

інвестиційних заходах 

(конференціях, ярмарках, форумах 

та ін.). Презентація інвестиційного 

потенціалу міста для 

дипломатичних представництв та 

міжнародних фінансових 

організацій.

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, фінансів, КП 

«ВМЦІ», ДМСРР ОДА , 

бізнес-асоціації, ГО, АРР.

Бюджет Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування

175,0 98,875 Кількість заходів на рік (не 

менше 5).

Здійснено презентацію індустріальних парків міста, Інноваційно-технологічного парку «Кристал», КП «Аеропорт Вінниця» делегації Посольства Турецької Республіки в Україні на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом

Ягмуром Ахметом Гюльдере (25.01.2021 р.)

Проведено робочу зустріч представників Вінницької міської ради, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» та довірених осіб компанії Yutong Bus Co. (Китай) щодо можливості співпраці в рамках Вінницького

індустріального парку (05.02.2021 р.); 

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» та Міжнародного аеропорту «Вінниця» для голови Верховної Ради України Д.Разумкова та народних депутатів України

(26.02.2021 р.);

Здійснено презентацію Інноваційно-технологічного парку «Кристал» делегації Посольства Великобританії в Україні на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Меліндою Сіммонс (1-2 березня 2021 р.)

Здійснено презентацію інвестиційного потенціалу в рамках онлайн-зустрічі представників Вінницької міської ради з виконавчим директором Комісії міст-побратимів Бірмінгема (Алабама, США) Корлетт Стюарт-Бернс, яка була

присвячена подальшому розвитку співпраці та дружніх відносин між нашими містами. (11.03.2021 р.)

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» на «Навчальному візиті (онлайн) розбудова спроможності та прозорість бюджетів у громадах» від USAID (05.04.2021 р.); 

Проведено зустріч із представниками Rotary Club м. Черкаси з метою обміном досвідом, обговорення кейсу «Навчальний сортувальний 5R центр» в Черкасах та можливості створення такого центру на базі Інноваційно-

технологічного парку «Кристал» (29.04.2021 р.); 

Проведено виступ на онлайн-форумі для української діаспори у Вашингтоні з презентацією про інноваційний кластер Вінниці та співпрацю з Sikorsky Challenge 11-13.05.2021 р.; 

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» під час робочого візиту представників Маріупольської міської ради до м.Вінниці (11- 13.05.2021; )

Прийнято участь в Global Innovation Summit 2021 в рамках European Enterprise Network (18-20.05.2021); 

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку,  Інноваційно-технологічного парку «Кристал» представникам турецького бізнесу 19.05.2021; 

Прийнято участь в онлайн-дискусії: «Індустріальні та технологічні парки: досвід Польщі для України» за участі українських та польських експертів з питань розвитку індустріальних парків у Польщі та Україні (09.06.2021);

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» під час робочого візиту представників Чернівецької міської ради до м.Вінниці (10.06.2021); 

Здійснено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» для делегації ГО «Тепле місто» та представникам бізнесу з Івано-Франківська (11.06.2021); 

Прийнято участь в інформаційній конференції «Відновлювані джерела енергії у комунальній сфері України» організованої Німецько-українською ТПП, презентація ВІП, обговорення можливих напрямків співпраці з компаніями

ATNA lndustrial Solutions GmbH, eVERA GmbH, Inter Engineering (15.06.2021);

 - проведено презентацію ІТП «Кристал» заступнику Міністра розвитку громад та територій України І.М. Лукері (25.06.2021); 

- проведено презентацію Вінницького індустріального парку, Інноваційно-технологічного парку «Кристал» під час робочого візиту представників Полтавської міської ради до м.Вінниці (30.06.2021).

1.2.3 Актуалізація, виготовлення 

та поширення паперового і 

електронного інвестиційного 

паспорту Вінницької міської 

територіальної громади  (укр., 

англ.).

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, фінансів, 

рейтингові та аудиторські 

компанії, Вінницька 

торгово-промислова 

палата (Вінницька ТПП). 

Бюджет Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування

100,0 - Виготовлений 

інвестиційний паспорт в 

друкованому та 

електронному вигляді 

(українською та 

англійською мовами).

9 лютого 2021 року проведено нараду за участі департаменту економіки і інвестицій та КП «ВМЦІ» щодо розробки оновленого інвестиційного паспорту. За результатами наради розпочато збір статистичої інформації необхідної 

для оновлення  інвестиційного паспорту. У червні 2021 розпочато роботи з формування макету інвестиційного паспорту.

1.2.5 Розробка, виготовлення та 

розповсюдження промоційних 

матеріалів на різноманітних 

інвестиційних заходах (в тому 

числі за кордоном під час ділових 

поїздок керівництва Вінницької 

міської територіальної громади та 

в містах-побратимах):

- відео;

- банери, виставкові стенди;

- сувенірна продукція.

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, маркетингу 

міста та туризму, 

департамент фінансів.

Бюджет Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування

175,0 - Кількість виготовлених 

відповідно до 

затвердженого бренд-буку 

промоматеріалів.

Прийнято участь у 26 міжнародній туристичній виставці UITT«УКРАЇНА – подорожі та туризм». Виготовлено промоційну сувенірну та поліграфічну продукцію. Зокрема сформовано набори для творчості «Солодка Вінниця» 

(тематичні розмальовки з кольоровими олівцями та поштові листівки), магнітні закладинки для книг, флікери, скретч-карти, об’ємні наліпки, еко-рюкзаки, подушки для подорожей та санітайзери. Випущено єврофлаєри, а з 

місцевих гастросувенірів напрацьовано подарункові пропозиції «Солодке/солоне» (наприклад, гірчиця з медом та мед з горіхами).

В травні 2021 року  надруковано інформаційні флаєри про дві туристичні події сезону: фестиваль вінницької гастрокультури «Про САЛО і до САЛА» та «Пироговський пікнік». У рамках реалізації проєкту Вінницький стандарт 

гостинності випущено друком 4-панельний буклет з деталізацією стандарту у вигляді «8 кроків до серця гостя».   

№

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)

Виконавці Виконання у І піріччі 2021 р.
Джерела  

фінансування

Фінансування реалізації 

програми, тис.грн

 Очікуваний результат

Напрями діяльності та заходи/проєкти Програми сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки

Перелік заходів/ проєктів 

програми

Термін виконання 

заходу/ проєкту, з 

розбивкою по роках

Впровадження стандартів залучення  інвестицій та супроводу інвесторів



1.3 Організація 

проактивної 

діяльності із 

залучення нових 

вітчизняних та 

іноземних інвестицій, 

забезпечення 

стандартів 

професійного 

супроводу інвестора

1.3.2 Навчання і професійна 

підготовка співробітників 

структурних підрозділів ВМР, 

відповідальних за формування та 

реалізацію інвестиційної політики 

Вінницької міської територіальної 

громади.

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, кадрової 

політики.

Грантові кошти та 

інші джерела 

фінансування 

- - Щорічне підвищення 

кваліфікації  співробітників 

в напрямку професійної 

комунікації з інвесторами, 

ведення ділових 

переговорів, основ 

дипломатії,  написання та 

супроводу інвестиційних 

проєктів та ін. 

Прийнято участь у наступних навчальних заходах: 

- вебінарі «Застосування інвестиційних інструментів в громадах: вчора, сьогодні, завтра», що організований проєктом «ПРОМІС»,

- вебінарі «Геоінформаційна система, як дієвий інструмент в управлінні активами громади»,

- вебінарі «Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства», 

- вебінарі «Розгляд проєктів приватної ініціативи»,

- підготовці запиту про співпрацю з відділом торгівлі та інвестицій Посольства Великої Британії в Україні,

- навчанні за короткостроковою програмою: «Місцевий економічних розвиток. Інвестиції та міжнародна діяльність», організованому Вінницьким регіональним центром підвищення кваліфікації,

- інформаційному онлайн-семінарі «Інструменти ресурсного забезпечення громад»,

- семінарі на тему «Підтримка інвестиційних проєктів Європейського інвестиційного банку», 

- першій практичній конференції «Правила залучення інвестицій на території громад», що організована ICC Ukraine,

- Другому Міжнародному Інноваційному Форумі «Реіндустріалізація регіону»,

- практичному воркшопі з питань інтеграції платформи SOURCE в Україні,

-вебінарі на тему: «Підготовка та реалізація проектів ДПП, що відповідають Цілям сталого розвитку»,

- онлайн дискусії на тему: «Індустріальні та технологічні парки: досвід Польщі для України»,

- семінарі-практикумі з ДПП / Посібника про концесію,

- онлайн-зустрічі з представниками державної організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» щодо процедури державно-приватного партнерства «за ініціативою інвестора» та можливість її 

оптимізації.

1.3.3 Посилення співпраці з 

Офісом із залучення та підтримки 

інвестицій («UkraineInvest») з 

метою ефективного просування 

наявного інвестиційного 

потенціалу використовуючи 

можливості та бренд 

«UkraineInvest».

2021-2023 ДЕіІ, КП «ВМЦІ», Офіс із 

залучення та підтримки 

інвестицій «UkraineInvest».

Не потребує 

фінансування

- - Кількість проєктів, що 

просуваються спільно з 

«UkraineInvest» та кількість 

спільних  заходів.

Здійснено підготовку інформації про проєкти ІТП Кристал та ВІП за спеціально встановленою формою та надіслано для розміщення в Investment Guide «UkraineInvest».

 Проведено спільну нараду міського голови С.Моргунова, виконавчого директора «UkraineInvest» С.Цівкача та голови Вінницької ОДА С.Борзова у м.Вінниця. Організовано участь представників «UkraineInvest» на урочистій 

церемонії початку будівництва заводу з виробництва лижного спорядження компанії HEAD Group на території індустріального парку «Вінтер Спорт» та візит на підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Барлінек Інвест» і 

ТОВ «Аграна Фрут Україна» (12.05.2021р).

Проведено онлайн-зустріч з представниками UkraineInvest щодо обговорення напрямків співпраці із залучення інвесторів (04.06.2021 р).

Проведено спільну з UkraineInvest онлайн-консультацію для керівництва ТОВ НВП Аргон щодо податкових стимулів для інвесторів індустріальних парків.

Підготовлено інформацію згідно форми-анкети UkraineInvest на запит інвестора – підприємства автомобілебудівної галузі.

2.

2.2 Міжвідомча співпраця для 

формування та реалізації 

інвестиційної політики 

(Ukraineinvest, проєкт U-LEAD з 

Європою, Японська агенція 

міжнародної співпраці,  проєкт 

GIZ, Office of the national investment 

council of Ukraine, USAID та інші).

2021-2023 ДЕіІ, КП «Інститут 

розвитку міст» (КП 

«ІРМ»), КП «ВМЦІ».

Не потребує 

фінансування

- - Кількість проведених  

спільних заходів.

Продовжено співпрацю  в якості партнера в проєкті Польської Допомоги задля Розвитку  «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва» МЗС 

Республіки Польща.                                                                                                                                                                                                                                                  Підписано Меморандум про взаєморозуміння та наміри 

щодо створення та підтримки Інноваційного кластеру у місті між Вінницькою міською радою, Вінницьким національним технічним університетом, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» та ТОВ «Інноваційний 

холдинг «Сікорські Челендж» (11.02.2021 р.).                                                                                           Проведено онлайн-зустріч із ICC Ukraine щодо налагодження співробітництва в сфері залучення інвестицій в Вінницький 

індустріальний парк та Інноваційно-технологічний парк «Кристал»(17.06.2021р.)

3.

3.1 Координація діяльності 

виконавчих органів щодо 

своєчасного виконання плану з 

облаштування індустріальних 

парків відповідно до потреб 

потенційних інвесторів. 

2021-2023 КП «ВМЦІ», ДЕіІ. Не потребує 

фінансування

- - Введення в дію елементів 

інфраструктури згідно 

Концепцій розвитку 

індустріальних парків та 

потреб його учасників, а 

саме – доріг, газопроводу, 

каналізаційно-насосної 

станції, насосної станції 

водопостачання, споруди 

прийому та очистки 

дощових стоків, пожежних 

резервуарів, резервуарів 

господарчо-питного 

водопостачання, огорожі та 

ін.

В І кварталі 2021 р.:

1. Проведено експертизу об’єкту «Нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213», зокрема:  

- здійснено подання документів і матеріалів для виготовлення містобудівного розрахунку;

- подання документів і матеріалів для виготовлення містобудівних умов та обмежень.

2. Проведено роботу з проєктантами щодо виконання зауважень спеціалістів  «Вінницяводоканал» по проєкту «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального 

парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці» для  погодження проєкту та підготовки до його реалізації.

3. В рамках реалізації проєкту «Нове будівництво внутрішнього газопроводу середнього тиску Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213»:

- здійснено підбір газового обладнання та оформлення опитувального листа для виготовлення проєктної документації з потужністю споживання 700 м куб. в год;

- здійснено узгодження та передача матеріалів для нового розміщення ГРП на території індустріального центру.

В ІІ кварталі 2021 р.:

В рамках реалізації проєкту «Нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213» повторно подано документи і матеріали для 

виготовлення містобудівних умов та обмежень. 

З метою реалізації проєкту «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці» підготовлено документи на 

коригування проєкту подачі води на індустріальний парк з розбивкою його на 2 черги. 

З метою реалізації проєкту «Нове будівництво газопроводу середнього тиску Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213» виготовлено ПКД, передано на експертизу, взято на доопрацювання після 

експертизи. 

З метою налагодження постачання електроенергії на КТП 986 Вінницького індустріального парку: 

- розроблено тендерну документацію та проведено тендер по процедурі постачання електроенергії на КТП 986;

- заключено договори на поставку та розподіл електроенергії на КТП 986; 

- здійснено випробування кабельних ліній напругою 10 кВт від підстанції «Технологічна» до КТП 986. 

- здійснено прокладання траси кабельної лінії для тимчасового підключення будівельного майданчику заводу HEAD. 

Здійснено фактичне встановлення меж земельних ділянок учасників індустріального парку: ТОВ "Хед Вінниця", ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «Вінницяенерго».

3.2 Координація діяльності 

виконавчих органів щодо 

своєчасного виконання плану 

заходів з облаштування 

(реконструкції) Інноваційно-

технологічного парку «Кристал» 

відповідно до затвердженої 

Концепції. 

2021-2023 КП «ВМЦІ», 

департаменти економіки і 

інвестицій, фінансів, 

капітального будівництва, 

навчальні заклади міста. 

Не потребує 

фінансування

- Реалізація плану заходів 

Концепції розвитку 

інноваційно-технологічного 

парку «Кристал» 

затвердженої рішенням сесії 

Вінницької міської ради від 

04.10.2019 р. №1940.

Відповідно до  Концепції розвитку інноваційно-технологічного парку «Кристал» затвердженої рішенням сесії Вінницької міської ради від 04.10.2019 р. №1940: 

1) у І кварталі 2021 року:

- розроблена тендерна документація та оголошено тендер на визначення генпідрядника для реалізації проєкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 

600-річчя, 21А (Літера Б)» (коригування);

- здійснювалась робота з проєктантами щодо виконання зауважень спеціалістів  «Вінницяводоканал»  по проєкту «Нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького інноваційного парку по вул. 600-річчя 21,  в м. Вінниці» 

для  погодження проєкту та підготовки до його реалізації;

- завершення робіт та здача в експлуатацію об’єкту «Реконструкція частини приміщень 1 поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21»: підготовка актів готовності об’єкта та заяви для прийняття 

приміщень в експлуатацію;

- збір інформації та технічних умов для підготовки тендерної документації по Проєкту  реконструкції  трансформаторної підстанції КТП 1 Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал». 

2) у ІІ кварталі 2021 року:

З метою реалізації проєкту «Реконструкція частини приміщень 1 поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21»  було доопрацювано виконавчу документацію та передано її ДАБІ для здачі в 

експлуатацію об’єкту. 

З метою реалізації проєкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600- річчя, 21А (Літера Б)» (коригування): 

- проведено процедуру відкритих торгів, оприлюднено результати торгів, підготовлено договір до підписання та оприлюднено;

 - підготовлено обґрунтування щодо укладання прямого договору з виконавцем робіт по коригуванню проєктно-кошторисної документації реконструкції будівлі, літера Б;

 - оформлено договори та дозвільні документи для початку виконання робіт по реконструкції об’єкта; 

- розпочато підготовчі роботи по реконструкції будівлі; 

- підготовлено документи та отримано дозвіл на початок будівництва; 

- розпочато будівництво, роботи з демонтажу бетонної основи підлоги, демонтаж стінових панелей;

 - заключено договір на коригування №2 проєктно-кошторисної документації з ПП «Базис-Центр» по реконструкції Літери Б; 

- проведено огляд даху для початку ремонтних робіт (Літера Б). 

З метою реалізації проекту «Реконструкція КТП 1 ІТП «Кристал» потужністю 840 кВт»:

 - внесено коригування в ПКД в зв’язку з нововиявленими обставинами в процесі демонтажу; 

- здійснено збір інформації та технічних умов для підготовки тендерної документації по Проєкту реконструкції трансформаторної підстанції КТП 1; 

- підготовлено тендерну документацію, проведено процедуру відкритих торгів за предметом закупівлі «Електрична енергія», підготовлено договір до підписання та оприлюднено; 

- подано та виготовлено нові технічні умови від «Обленерго» для реконструкції КТП1; 

- заключено договір на коригування №2 проєктно-кошторисної документації з ПП «Базис-Центр» по реконструкції КТП 1; 

- підготовлено до підписання договір з субпідрядниками для виготовлення проєктно-кошторисної документації по реконструкції КТП 1.

Розбудова сучасної інвестиційної та ринкової інфраструктури, створення умов для розвитку високотехнологічного виробництва, розміщення інвестиційних ресурсів в секторах з високою часткою доданої вартості

Усунення адміністративних бар’єрів та перешкод у сфері інвестування на місцевому рівні, розроблення та прийняття рішень міської ради з метою створення сприятливих умов для інвестування



3.3 Реалізація пріоритетних 

інвестиційних проєктів шляхом 

залучення додаткових фінансових 

ресурсів (в т.ч. шляхом участі в 

конкурсах ДФРР та секторальної 

бюджетної підтримки ЄС).

2021-2023 Виконавчі органи міської 

ради, КП «ВМЦІ».

Не потребує 

фінансування

- - Проєкти, що 

впроваджуються за кошти 

ДФРР, секторальної 

бюджетної підтримки ЄС та 

ін.  

Створено робочу групу щодо залучення додаткового фінансування на проєкти ІТП Кристал та Вінницького індустріального парку, напрацьовано план роботи з учасниками робочої групи, підготовлено 10 кейсів для робочої 

групи з метою підготовки майбутніх проєктів.

Підготовлено та подано: 

- грантовий проєкт щодо створення на території ІТП «Кристал» 5R сортувальної станції на конкурс «Бюджет громадських ініціатив»;

 - проєкт «Sustainable development program for Vinnytsia entrepreneurs “Green-Vin Business”, що передбачає реконструкцію конференц-залу в приміщенні інноваційно-технологічного парку «Кристал» («Літера А») на грант в рамках 

програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) та Посольства Канади в Україні; 

- грантовий проєкт щодо корпоративної соціальної відповідальності на конкурс Посольства Словацької Республіки в Україні; 

- грантовий проєкт щодо створення навчально-сортувального центру та «міського саду» на території ІТП «Кристал» на конкурс Посольства Болгарії в Україні.

3.4 Розробка плану заходів щодо 

ревіталізації земельних ділянок 

типу brownfield.

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, комунального 

майна, архітектури та 

містобудування, правової 

політики та якості, 

земельних ресурсів; бізнес-

асоціації,  ГО, 

підприємства.

Не потребує 

фінансування

- - Розроблений план заходів 

щодо земельних ділянок 

типу brownfield, що 

пропонуються для 

ревіталізації. 

Проведено 2 засідання робочих груп щодо ревіталізації земельних ділянок типу brownfield на яких було визначео необхідність підготовки технічного завдання  з визначення перспективних ділянок типу brownfield на території 

Вінницької міської територіальної громади.  У червні 2021розпочато роботу з підготовки технічного завдання щодо ревіталізації ділянок типу brownfield.

3.5 Забезпечити надання 

фінансової підтримки (дотації) КП 

«Вінницький муніципальний центр 

інновацій» на:

-покриття збитків від основної 

статутної діяльності, визначеної 

пунктами 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 пункту 

3.2 розділу 3 Статуту 

підприємства;

-придбання основних засобів.

2021-2023 Виконавчий комітет 

міської ради, 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, фінансів.  

Сума фінансової 

підтримки (дотації).

Бюджет Вінницької 

міської 

територіальної 

громади

8 815,4 4 063, 801 Сума фінансової підтримки 

(дотації).

На покриття збитків від основної статутної діяльності, визначеної підпунктами 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 Статуту підприємства у І  півріччі року виділено 4 063 801,00 грн.

5.

5.1 Визначення пріоритетних 

об’єктів, в т.ч. комунальної 

власності для впровадження 

проєктів ДПП.

2021-2023 ДЕіІ та інші виконавчі 

органи міської ради, ГО, 

бізнес-асоціації.

Не потребує 

фінансування

- - Сформована база об’єктів. Станом на 01.07.2021 р. до переліку пріоритетних проєктів, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП включено проєктну пропозицію «Реконструкція аеровокзалу аеропорту Вінниця».

5.3 Підготовка необхідних 

документів для реалізації  проєктів 

ДПП.

2021-2023 Департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, правової 

політики та якості,  

комунального майна. 

Не потребує 

фінансування

- - Реалізація проєктів ДПП. Спільно з Державною організацією «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» продовжується підготовка проєктної пропозиції «Реконструкція аеровокзалу аеропорту Вінниця». Прийнято участь у низці 

навчальних семінарів щодо підготовки проєктів ДПП.

6.

6.1 Систематичний моніторинг 

можливостей фінансування 

інвестиційних проєктів за рахунок 

МФО та донорів та налагодження 

з ними співпраці. 

2021-2023 ДЕіІ, КП «ІРМ», КП 

«ВМЦІ».

Не потребує 

фінансування

- - Створення бази даних МФО 

та донорів. Кількість 

реалізованих проєктів за 

грантові кошти МФО.

Налагоджено співпрацю з консалтинговою компанією KPMG (входить до 4 найбільших у світі компаній, які надають  консалтингові та аудиторські послуги) з метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості 

Вінницького індустріального парку та залучення інвестицій: спільно було напрацьовано mind map, розроблено концепцію відеоролику та інтерв‘ю для друкованих видань про інвестиційно-інноваційний потенціал міста, 

напрацьовано положення про проведення конкурсу B2B кейсів у співпраці з компанією KPMG з метою активізації синергії між бізнесом, владою, освітніми закладами.  Поширено серед виконавчих органів міської ради  

інформацію щодо програм і конкурсів: виставка Dubai Expo, Вишеградський фонд, USAID Проєкт енергетичної безпеки, Кусаноне, Міжнародна кліматична ініціатива. Продовжується моніторинг програм і можливостей для 

залучення міжнародної технічної допомоги та робота над оптимізацією цього процесу.

Опрацьовано  ідею проєкту співпраці Вінницької міської ради та вищих навчальних закладів міста у темі екології, знайшли партнерів серед країн Вишеградської Четвірки та підготували проєкт до подачі на конкурс Вишеград+. В 

рамках підготовки проєкту було проведено ряд зустрічей з усіма вищими навчальними закладами міста та знайдено точки потенційної співпраці. Підготовлена інформація стосовно конкурсу U-lead з Європою.

6.2 Взаємодія з інституціями 

громадянського суспільства (ІГС) 

та допомога їм у залученні 

грантових коштів.

2021-2023 ІГС, виконавчі органи 

міської ради, КП «ІРМ».

Не потребує 

фінансування

- - Кількість спільних проєктів 

протягом дії Програми.

Надано  організаційну підтримку громадській спілці «Мережа ОГС «Місто змістів». 18 лютого 2021 року відбулись Загальні збори данної спілки , де було обрано новий склад координаційної ради. У першому півріччі 2021 року 

відбулось 4 засідання координаційної ради. Відбулось засідання першої Ради Партнерства між Вінницькою міською радою та спілкою "Мережа організацій громадянського суспільства "Місто змістів". На засіданні було 

обговорено механізм подальшого функціонування та ефективної роботи Ради Партнерства задля подальшого розвитку співпраці між органами влади та громадянським суспільством ВМТГ. Представники та представниці 

громадської спілки презентували свою діяльність протягом 2.5 року та запропонували механізми, які можуть покращити співпрацю громади та влади. В результаті було прийнято рішення про розробку стратегічного документу з 

конкретними цілями і завданнями, який буде затверджений на сесії Вінницької міської ради і в рамках якого громадські організації можуть стати виконавцями запланованих заходів.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Здійснюється адміністративна підтримка простору на вул. Пушкіна, 11 – хабу «Місто змістів». За цей час  в умовах карантинних обмежень тут відбулось 35 заходів, 

організаторами яких стали: департаменти міської ради - 8 заходів; комунальні підприємства міста - 8 заходів; громадські організації - 14 заходів та мережа ОГС "Місто змістів" - 5 заходів).

В рамках Проєкту Ради Європи Партнерство "Відкрите врядування - локальний рівень", було взято участь у восьми онлайн заходах, які були присвячені підготовці міст до розробки Плану дій відкритого врядування. Проведені 

консультації з інститутами громадянського суспільства щодо тематики та напрямів Плану дій. Розглядається можливість включення в план дій заходів щодо публічних консультацій (враховуючи прийняття відповідного закону). 

Заповнено та подано заявку на менторську підтримку OGP для розробки даного Плану дій. 

Спільно з Мережею ОГС підготовлено та  проведено "Каву зі змістом", під час якої обговорювали впровадження Стратегії партнерства між громадськими організаціями і Вінницькою міською радою на наступні два роки.

В рамках Програми Ради Європи Інтеркультурні міста, а саме реалізації Інтеркультурної стратегії ВМТГ розпочата робота над розробкою вітальної політики як одного з проєктів Стратегії.  Розпочато серію зустрічей з 

представниками різних національних спільнот міста ВМТГ. Наразі відбулось 2 онлайн зустрічі з жіночим відділом Ісламського культурного центру «Аль Ісра» (Міжнародний день хіджаба), за результатами однієї з яких 

підготовлено статтю на ФБ сторінку «Інтеркультурна Вінниця». 

ІГС була запропонована участь в інтеркультурному заході м. Луцька - відкритого міського конкурсу читців «Горить зоря її поезії над краєм», приуроченому до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, а також участь у 

міжнародній ініціативі міста-побратима Бірмінгема "Виставка робіт молодих художників та авторів"" (YAAS). Темою виставки 2021 р. є "Об'єднані надією".

В рамках співпраці з GIZ відбулось обговорення ідеї Майстерні міста та визначено актуальність її проведення на приєднаних територіях. Сформовано концепцію та орієнтовний бюджет Майстерні, які розглянув GIZ. Було обрано 

старостинський округ для проведення Майстерні, разом із старостою округу оглянуто територію та обрано локацію.

Довідково:

В бюджеті Вінницької міської ТГ на 2021 рік на виконання заходів "Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську ТГ на 2021-2023 роки" за кодом програмної класифікації видатків 0217690 «Інша економічна діяльність» передбачені  видатки в загальній сумі   570 000,00 грн.

У І півріччі 2021 року видатки по Програмі сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську ТГ на 2021-2023 роки  склали 98 875,00 грн.                                                                                          

Відповідно до п.3.5  Програми КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» у І півріччі 2021 року надано фінансову підтримку (дотацію)  на:

- покриття збитків від основної статутної діяльності, визначеної підпунктами 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 Статуту підприємства у сумі  4 063 801,00 грн

Забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами

Впровадження інструментів та механізмів ДПП у реалізації інвестиційних проєктів


