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П Р О Г Р А М А 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016 РІК 

 

Вступ 

Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік (далі – 

Програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що 

забезпечуватимуть у 2016 році розвиток регіону у складний для України час, який вимагає: 

максимальної мобілізації ресурсів, для забезпечення захисту суверенітету та територіальної 

цілісності держави; усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох 

товарів і послуг традиційних, у тому числі глибоко кооперованих ринків; вміння скористатися 

преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на висококонкурентні ринки 

країн-членів Євросоюзу тощо.  

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів на 2015-2017 роки з 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії 

регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, Плану заходів з реалізації 

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 

забезпечував Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами обласної 

державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади 

і центральних установ України, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських 

(міст обласного значення) рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ 

усіх форм власності, громадських організацій, депутатів рад усіх рівнів, профспілок. 

При розробці Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку 

області у 2015 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної 

політики в області.  

Враховуючи проведення в країні адміністративно-територіальної реформи до 

Програми включено інформацію з врахуванням обʼєднаних територіальних громад.  

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 

покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу облдержадміністрації і 

обласної ради разом з іншими органами виконавчої влади області, територіальними 

представництвами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 

у співпраці з громадянами, юридичними особами та їх об’єднаннями. Зокрема, забезпечення 

балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом 

тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий 

підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в область ресурсів, 

сприятиме громадянській злагоді у регіоні.  
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку  

Хмельницької області у 2015 році 

За результатами аналізу соціально-економічного розвитку області визначено такі 

тенденції. 

У промисловому секторі області на 01 січня 2016 року нараховується 

1744 промислових підприємств, де працює чверть усіх зайнятих в області.  

Обсяги промислової продукції зросли у виготовленні виробів з деревини, виробництві 

паперу та поліграфічної діяльності – у 1,6 раза, виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції – на 12,1%,  металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування, – на 0,9 відсотка. 

У 2015 році  промисловими підприємствами області удосконалено виробничі процеси та 

обладнання, а саме: 

на ПАТ “Завод “Темп” проведено модернізацію дробеструменевої дільниці;  

на ДП “Новатор” освоєно виробництво світлодіодних світильників, відкрито нову 

сучасну конвеєрну лінію з порошкового фарбування, запущено у виробництво виріб 

військового призначення – систему заглушення радіолокаційного управління “Гарант”;  

на ПАТ “Укрелектроапарат” встановлено верстат для порізки паперу, установку для 

контактного зварювання гофробаків, камеру вакуумного заповнення трансформаторів маслом;  

на ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес” освоєно виробництво шнеків для 

зернозбиральної техніки, розроблено конструкцію верстата правки і порізки стержнів. 

Локомотивом реального сектору економіки області залишається агропромисловий 

комплекс, який демонструє тенденцію до зростання виробництва сільськогосподарської 

продукції, забезпечуючи продовольчу безпеку держави. 

Незважаючи на те, що у 2015 році через складні погодно-кліматичні умови, аграріями 

області намолочено близько 3,0 млн. тонн зерна при середній урожайності 52,7 ц/гектара. 

Показник урожайності зернових культур є третім в державі. Ранніх зернових культур 

намолочено 1,7 млн. тонн при середній урожайності 54 ц/га і цей показник є найвищим в 

Україні.  
Створювалися умови для розвитку тваринництва. У 2015 році завершено 

реконструкцію 2-х тваринницьких комплексів під утримання 1200 свиноматок кожен у 

Волочиському та Хмельницькому районах (ПП “Аграрна компанія 2004”), здано в 

експлуатацію 2 репродуктивні свиноферму на 800 свиноматок (ТОВ “Подільський бекон” 

Староконстянтинівського району) та на 500 свиноматок (ТОВ “Україна 2001” 

Теофіпольського району). В СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району запрацював новий 

доїльний зал на 600 корів. В ТОВ “Оболонь-Агро” Чемеровецького району збудовано доїльну 

залу та проводиться  розширення потужностей.  

Економіку Хмельниччини інвестують представники 43 країн світу. В області 

впроваджуються значні за вартістю інвестиційні проекти, такі як будівництво курортно-

оздоровчого комплексу у селищі Сатанів Городоцького району, заводу з виробництва 

гальванічних елементів у м.Старокостянтинів, насіннєвих заводів у с.Ставниця Летичівського 

району, смт Ярмолинці, с.Лотівка Шепетівського району, підприємства по зберіганню зерна 

та виробництва комбікормів в с.Хролин Шепетівського району, реконструкція комплексу 

споруд під підприємство з переробки меду в м.Ізяслав,  будівництво елеватору в смт  Війтівці 

Волочиського району, цеху з виробництва настоянок на ДП ПАТ “Оболонь” “Красилівське” у 

м.Красилів, сонячної електростанції поблизу с.Слобідка Новоушицького району.  

Кількість діючих малих підприємств торік збільшилася на 3,6% та становить 

9452 одиниці. Співпраця з підприємництвом у форматі партнерства здійснювалася шляхом 

підтримки конструктивного діалогу між владою та бізнесом.  

У всіх районах та містах обласного значення працюють центри надання 

адміністративних послуг (ЦНАПи), які забезпечують європейські стандарти обслуговування 

громадян, формують нові принципи взаємодії владних структур та громадськості. 

У соціальній сфері спостерігалося: заборгованість з виплати заробітної плати 

зменшилася на 32,5% і на 01 січня 2016 року становила 5,7 млн. гривень; виплати у повному 

обсязі пенсій і соціальних виплат; збільшення охоплення дошкільною освітою дітей 

дошкільного віку; реформування медичної сфери; збереження та облаштування об’єктів 

культурної спадщини. 
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Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону 

 

1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя 
 

Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного 

обслуговування у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

подальшу оптимізацію первинної медичної допомоги шляхом створення юридично 

самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги у містах Хмельницький, Нетішин; 

відкриття амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на базі ФАПів у 

Віньковецькому, Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Хмельницькому, 

Ярмолинецькому районах; 

продовження оптимізації ліжкового фонду цілодобових стаціонарів з врахуванням 

показників ефективності його використання; 

поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів усіх 

рівнів надання медичної допомоги; 

профілактика і боротьба з соціально небезпечними та інфекційними хворобами; 

добудова корпусів Городоцької, Шепетівської центральних районних лікарень, 

реконструкція приміщень поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні, 

реконструкція нежитлових приміщень під амбулаторію загальної практики-сімейної 

медицини у селах Вовковинці Деражнянського та Новоселиця Полонського районів; 

проведення роботи зі створення на базі обласного госпіталю ветеранів війни відділення 

реабілітації учасників антитерористичної операції; 

проведення роботи зі створення централізованої оперативно-диспечерської служби 

обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф; 

придбання дороговартісних життєвонеобхідних медикаментів для жителів області; 

створення обласного центру кардіології та кардіохірургії на базі обласного 

кардіологічного диспансеру;  

продовження роботи з пропаганди здорового способу життя та формування 

громадської думки щодо нетерпимості до таких шкідливих звичок, як алкоголізм, наркоманія, 

тютюнопаління, статева нерозбірливість;  

оздоровлення та відпочинок дітей, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення. 

Відповідальні виконавці: департаменти охорони здоров’я, освіти і науки, управління 

молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад об’єднаних територіальних 

громад. 

 

Забезпечення доступу до високоякісної освіти у 2016 році буде здійснюватися за 

рахунок реалізації заходів, що передбачають: 

модернізацію системи освіти шляхом створення опорних шкіл, оптимізації мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів і шкіл-інтернатів; 

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, у першу чергу опорних 

навчальних закладів;  

забезпечення придбання та доставки підручників і посібників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок субвенції з державного бюджету; 

проведення енергозберігаючих заходів в інтернатних закладах галузі “освіта”; 

забезпечення доступності до якісної дошкільної освіти дітей відповідного віку; 

подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах різних типів та форм власності;  

забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу 

в кожному навчальному закладі;  

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості 

шляхом придбання шкільних автобусів; 

оптимізацію та впорядкування мережі професійно-технічних (професійних) 

навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів, 
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відповідно до потреб регіонального ринку праці та вимог Закону України “Про професійну 

освіту”; 

підвищення рівня професійної орієнтації учнівської молоді для створення позитивного 

іміджу робітничої професії та професійної освіти на регіональному та загальнодержавному 

рівні; 

сприяння професійно-технічному навчанню незайнятого населення та працівників у 

професійно-технічних навчальних закладах з актуальних на ринку праці професій; 

створення умов для забезпечення дітей позашкільною освітою; 

продовження будівництва за рахунок субвенцій державного бюджету: Залузької 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Білогірського району на 306 учнівських місць; 

Крушанівської загальноосвітньої школи І-П ступенів Кам’янець-Подільського району на 

162 учнівських місця; Новолабунської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Полонського 

району на 336 учнівських місць; Корчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шепетівського району на 197 учнівських місць. 

Відповідальні виконавці: Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі 

комітети місцевих рад об’єднаних територіальних громад. 

 

Збільшення доходів населення та соціальний захист у 2016 році буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

збереження діючих та створення нових робочих місць через залучення інвестицій у 

розвиток сучасного високотехнологічного виробництва у різних галузях економіки; 

посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці; 

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання 

заробітної плати; 

детінізацію трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між 

роботодавцями і найманими працівниками; 

легалізацію та виведення з “тіні” заробітної плати; 

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно 

активних, економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів; 

адресність надання соціальної допомоги, пільг та посилення соціальної справедливості 

при наданні пільг населенню; 

соціальне забезпечення військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та 

малозахищених верств населення; 

сприяння працевлаштуванню та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб; 

соціальний захист інвалідів шляхом забезпечення дотримання роботодавцями області 

виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;  

створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з обмеженими 

фізичними можливостями;  

надання фінансової допомоги на оплату навчання у навчальних закладах І-IV рівня 

акредитації 80 студентам-інвалідам;  

зміцнення матеріально-технічної бази соціальних закладів області;  

надання фінансової допомоги на безповоротній основі підприємствам громадських 

організацій інвалідів; 

створення належних умов для забезпечення медико-соціальної і професійної 

реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних 

випадків або професійних захворювань; відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і 

членам їх сімей; 

надання матеріального забезпечення застрахованим особам, які працюють на 

підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, з приводу хвороб, травм 

невиробничого характеру, по догляду за хворими членами сім’ї, по вагітності і пологах, на 

поховання застрахованих осіб або непрацездатних чи неповнолітніх, які перебували на 

утриманні застрахованих осіб; 

забезпечення застрахованих осіб та їх дітей, які перенесли захворювання чи травми, 

безкоштовними путівками до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, управління виконавчої дирекції Фонду 
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соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України в області, виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 

Головне управління Державної фіскальної служби у області, управління Держпраці в області, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі 

комітети місцевих рад обʼєднаних територіальних громад. 

 

Гідне пенсійне забезпечення у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають: 

справедливе пенсійне забезпечення шляхом повної та своєчасної виплати пенсій, 

сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення;  

проведення роботи щодо підвищення платіжної дисципліни платників страхових 

внесків;  

здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на додержання 

трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав 

застрахованих осіб, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків;  

здійснення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання 

коштів, виділених для фінансування пенсійних програм; 

забезпечення стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску, страхових внесків, із 

відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій відповідно до законодавства, 

шляхом проведення претензійно-правової роботи; 

забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування виплат пенсій у 

повному обсязі;  

розвиток недержавного пенсійного страхування. 

Відповідальні виконавці: Головне управління Пенсійного фонду України в області, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі 

комітети місцевих рад обʼєднаних територіальних громад. 

 

Підвищення рівня безпеки життя громадян у 2016 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних 

умовами праці; 

здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо впровадження свідомого 

ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, 

підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у сфері, не пов’язаній з 

виробництвом; використання реклами, радіо та телебачення з метою пропаганди 

профілактики невиробничого травматизму; 

здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, 

вжиття дієвих заходів з попередження причин його виникнення, зменшення негативних 

наслідків з подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації; 

підвищення готовності органів управління до оперативного реагування шляхом 

удосконалення регіональної та місцевих системи централізованого оповіщення;  

зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом 

забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту; 

завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту; 

виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту, в стан придатний 

до використання за призначенням;  

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях області з 

найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення територій та об’єктів, 

розчищення та регулювання русел річок і водойм; 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах, дооснащення комунальних аварійно-

рятувальних служб, забезпечення їх атестації та підготовки особового до дій за призначенням;  
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утворення нових та утримання існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони на 

території населених пунктів області; 

підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів області незалежно від форм власності та 

господарювання у частині впровадження систем протипожежного захисту; 

приведення у належний протипожежний стан будинків підвищеної поверховості, 

шляхом фінансування заходів цільових програм; 

будівництво і реконструкцію каналізаційних очисних споруд, насосних станцій і 

колекторів; 

забезпечення дотримання встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел; 

продовження проведення робіт з передачі на знешкодження накопичених непридатних 

та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин; 

профілактичну роботу серед населення, зокрема, серед неповнолітніх з метою 

ресоціалізації потенційних злочинців, запобігання вчиненню нових злочинів; 

створення умов для реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на виховання у сім’ї шляхом вчасного встановлення статусу дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення;  

запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей шляхом збільшення кількості 

та ефективності соціальних послуг, наданих вихованцям Центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей “Подолянчик” та “Щасливе дитинство”, дітям, які виховуються у складних 

життєвих обставинах; 

соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

забезпечення державного захисту прав та інтересів споживачів шляхом здійснення 

контролю за якістю та безпекою товарів, робіт і послуг;  

здійснення контролю за всіма видами реклами;  

постійне проведення та вдосконалення профілактичної роботи серед учасників 

дорожнього руху шляхом висвітлення через засоби масової інформації актуальних питань у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; проведення профілактичних заходів у 

навчальних та дитячих дошкільних закладах;  

покращення контролю за станом утримання вулично-дорожньої мережі, залізничними 

переїздами та технічними засобами регулювання дорожнім рухом;  

посилення контролю за транспортною дисципліною на пасажирському транспорті, 

підвищення готовності автобусів до масового перевезення пасажирів, організованих груп 

дітей та недопущення здійснення таких перевезень перевізниками без відповідних дозволів та 

ліцензій. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції, 

територіальне управління Держгірпромнагляду в області, Департамент соціального захисту 

населення, управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, головні 

управління ДСНС України в області, Держсанепідслужби у Хмельницькій області, Інспекція з 

питань захисту прав споживачів в області, Департамент екології та природних ресурсів, 

служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад 

обʼєднаних територіальних громад. 

 

2. Формування конкурентоспроможної економіки 
 

Розвиток промислового сектору у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають:  

залучення інвестицій у розвиток підприємств, створення умов для інноваційного 

розвитку; 

технологічне переоснащення промислового виробництва, введення в експлуатацію 

нових виробництв, створення нових робочих місць; 
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сприяння розвитку пріоритетних галузей промисловості, реалізації політики 

імпортозаміщення та внутрішньообласної кооперації; 

підвищення науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств області у 

рамках виконання державного оборонного замовлення; 

підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва та нарощування 

експортного потенціалу підприємств;  

впровадження сертифікованих за європейськими стандартами виробництв, сучасних 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій та обладнання; 

сертифікація систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової 

продукції на підприємствах області; 

сприяння підготовці підприємств області до виробництва продукції з урахуванням 

вимог технічних регламентів, що відповідають європейським директивам; 

залучення промислових підприємств до участі у регіональних та міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств 

з метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, Державне підприємство 

“Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, 

Державне підприємство “Хмельницький державний центр науки інновацій та 

інформатизації”, Хмельницька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад обʼєднаних 

територіальних громад. 

 

Підвищенню інноваційного рівня економіки та розвиток інформаційний 

технологій у 2016 році сприятиме реалізація заходів, що передбачають: 

інвестування інноваційної діяльності; 

сприяння та надання допомоги підприємствам при розробленні та впровадженні у 

виробництво інноваційних проектів; 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у промисловості та 

налагодження співпраці між навчальними закладами та підприємствами; 

сприяння збільшенню кількості інноваційно активних підприємств у промисловості 

області; 

підвищення рівня знань і кваліфікації працівників; 

підготовка фахівців, здатних забезпечити потреби бізнесу в якості розробників 

програмного забезпечення; 

залучення ресурсів ІТ-бізнесу для розвитку освіти та сприяння розвитку ІТ-галузі в 

регіоні; 

формування при університетах наукових і технологічних парків, інкубаторів 

технологій, які будуть відігравати роль проміжної ланки між вузами і економікою, з метою 

комерціалізації результатів наукових досліджень, доведення їх до готового продукту та 

передачі до реального сектору економіки. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації, Державне підприємство “Хмельницький державний 

центр науки інновацій та інформатизації”, вищі навчальні заклади, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад 

об’єднаних територіальних громад. 

 

Розвиток сільського господарства у 2016 році буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, 

технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств 

із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; 

збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції рослинництва 

шляхом часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва овоче- та 

картоплесховищ; 

розвиток ринку органічних продуктів та збільшення ефективності виробництва та 

переробки органічної продукції;  
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забезпечення захисту органічної продукції від забруднення генетично модифікованими 

організмами;  

закріплення довіри споживачів до органічного виробництва та сертифікованої і 

відповідним чином маркованої органічної продукції; 

подальший розвиток високоефективного виробництва продукції тваринництва; 

стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, 

підприємств з виробництва комбікормів шляхом часткової компенсації вартості таких 

об’єктів, здешевлення кредитів, компенсації придбання доїльних апаратів;  

здійснення селекційних заходів у тваринництві шляхом створення, збереження, 

відтворення і раціонального використання племінних ресурсів;  

забезпечення зростання обсягів валового виробництва м’яса шляхом збільшення 

поголів’я свиней, підвищення їх продуктивності у сільгосппідприємствах та фермерських 

господарствах за рахунок покращення селекції, умов утримання та годівлі; 

розширення мережі пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби для 

господарств населення; 

розвиток кооперації між виробниками та переробниками тваринницької продукції; 

здійснення організації та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та 

ветеринарних лабораторій; 

розширення зовнішніх ринків і постачання власних продуктів харчування на 

внутрішній ринок; 

розвиток малого та середнього бізнесу на селі; 

підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі 

закладів аграрної освіти області; 

раціональне використання земель шляхом розроблення схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

утворень на території області; проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів. 

Відповідальні виконавці: департаменти агропромислового розвитку, економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління 

Держгеокадастру в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 

значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад об’єднаних територіальних громад. 

 

Створення умов для розвитку підприємництва у 2016 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

забезпечення прагматичного підходу до регулювання підприємницької діяльності, 

дотримання системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності; 

реалізацію комплексу заходів, необхідних для якісного надання адміністративних 

послуг через центри надання адміністративних послуг; 

застосування електронного документообігу у процедурах надання адміністративних 

послуг, забезпечення доступу адміністраторів центрів надання адміністративних послуг до 

інформації з державних реєстрів, інших інформаційних баз (систем), які використовуються 

для надання адміністративних послуг; 

надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги фізичним та 

юридичним особам в отриманні адміністративних послуг; 

проведення семінарів, нарад, “круглих столів” для посадових осіб державних органів 

влади та місцевого самоврядування з питань реформування системи надання адміністративних 

послуг;  

проведення системних консультацій з бізнесом та його громадськими об’єднаннями 

для вирішення та врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності; 

використання засобів масової інформації в якості відкритої публічної платформи для 

обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності, практики застосування 

норм податкового, митного законодавства, нормативних актів з питань праці та соціального 

страхування; 

запровадження стимулюючих механізмів підтримки та розвитку суб’єктів 

підприємництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучення фінансових, 

майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів; 



 

 
11 

сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в їх адаптації до 

міжнародних ринків, перш за все в умовах зони вільної торгівлі України та ЄС, налагодження 

співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу; 

сертифікацію систем управління якістю, систем управління безпечністю харчової 

продукції та систем менеджменту на підприємствах області; 

сприяння підготовці підприємств області до виробництва продукції з урахуванням 

вимог технічних регламентів, що відповідають європейським директивам; 

реформування системи контролю безпечності харчових продуктів за принципом “від 

лану до столу”; забезпечення продовольчої безпеки; 

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у регіональних виставково-

ярмаркових заходах; 

застосування упереджувально-профілактичних методів взаємодії органів державного 

контролю (нагляду) з суб’єктами підприємництва; 

запровадження автоматизованої системи електронної документальної перевірки 

платника податків на підставі даних з автоматизованих систем, Реєстрів органів ДФС та 

електронної звітності платників податків; 

поширення та вдосконалення системи електронного декларування товарів, які 

оформлюються на Хмельницькій митниці ДФС суб’єктами малого та середнього бізнесу; 

сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, орієнтованої на надання 

комплексних та доступних послуг у  сфері організації та ведення бізнесу. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в області, 

Державне підприємство “Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації”, регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій 

області, Хмельницька митниця ДФС, Головне управління Державної фіскальної служби в 

області, дозвільні органи, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 

значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад обʼєднаних територіальних громад. 

 

Нарощування експортного потенціалу у 2016 році буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

аналіз зовнішньоекономічного балансу регіону та країни в цілому, формування на 

основі результатів дослідження карти потенційних зовнішніх ринків для товаровиробників 

області; 

сприяння пошуку господарюючими суб’єктами області іноземних бізнес-партнерів; 

створення належних умов для активізації експортної діяльності національних 

товаровиробників та допомога їм у виході на нові ринки збуту;  

проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо умов та вимог роботи на 

європейських та інших перспективних ринках; 

активна промоція експортних можливостей регіону з використанням різних каналів 

поширення інформації; 

використання потенціалу міжнародного регіонального співробітництва для 

поглиблення торговельно-економічних зв’язків.  

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури, агропромислового розвитку, облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад 

об’єднаних територіальних громад. 

 

Залучення інвестицій в економіку області у 2016 році буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

стимулювання процесу залучення інвестицій у “точки економічного зростання” регіону 

шляхом розробки та поширення інвестиційних пропозицій проектів стратегічного значення 

для розвитку області; 

вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, у тому 

числі через підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів про Хмельницьку 

область, рекламно-іміджевої продукції, інвестиційних паспортів області та її адміністративно-

територіальних одиниць; 
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участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, 

виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, організація та проведення 

ділових зустрічей, семінарів, “круглих столів” за участю представників ділових кіл 

зарубіжних країн та підприємців області;  

забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів, розробка дорожньої 

карти інвестора;  

інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктами господарювання 

фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної 

технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями;  

покращення інвестиційного іміджу Хмельниччини, у тому числі за допомогою 

брендування регіону; 

розвиток державно-приватного партнерства з метою реалізації важливих для регіонів 

інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, впровадження енергозберігаючих 

технологій, вирішення проблем житлово-комунального господарства; 

підвищення рівня кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та 

державної служби, задіяного в інвестиційних процесах;  

розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності для сприяння у реалізації 

інвестиційних проектів. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад об’єднаних територіальних 

громад. 

 

Підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів та ефективності 

використання бюджетних коштів у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають:  

забезпечення зростання доходів місцевих бюджетів та фінансову стабільність місцевих 

бюджетів; 

дотримання учасниками бюджетного процесу норм бюджетного законодавства;  

здійснення бюджетної децентралізації шляхом самостійного прийняття та формування 

місцевих бюджетів; об’єднання громад, які отримають повноваження як міста обласного 

значення; зарахування частини загальнодержавних податків до місцевих бюджетів; 

обслуговуванням місцевих бюджетів у банківських установах в частині власних надходжень; 

перехід з 01 січня 2016 року на прямі взаємовідносини з державним бюджетом 22 бюджетів 

об’єднаних територіальних громад; 

підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних галузях 

економіки; 

ліквідацію випадків виплати заробітної плати працівникам нижче законодавчо 

встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях області; 

активізацію роботи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в суб’єктів 

підприємницької діяльності-платників єдиного податку; 

створення нових робочих місць; 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм 

власності; 

проведення грошової оцінки земель у тих населених пунктах, де така не проводилася 

більше п’яти років;  

скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів; 

підвищення ставок податку на нерухомість; 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни; 

упорядкування структури та штатної чисельності працівників бюджетних установ у 

межах затверджених асигнувань на оплату праці; 

удосконалення мережі бюджетних установ; 

підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких 

коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з 

урахуванням оцінки їх економічної ефективності; 

запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;  
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забезпечення надходжень податків, зборів та інших обовʼязкових платежів до місцевих 

бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень; 

реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів.  

впровадження та розвиток програмно-технічного комплексу “Клієнт-Казначейство”, 

для дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

Відповідальні виконавці: Департамент фінансів облдержадміністрації, Головне 

управління Державної фіскальної служби у області, Хмельницька митниця ДФС, Головне 

управління Державного казначейства України в області, державна фінансова інспекція в 

області, Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 

значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад об’єднаних територіальних громад. 

 

Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери у 2016 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної 

спадщини та забезпечення реставрації пам’яток культурної спадщини; 

розвиток туристично-відпочинкового потенціалу області; 

розвиток туристичної сфери шляхом проведення культурно-мистецьких акцій, 

фестивалів та свят; 

розроблення туристичних, історичних, культурних та рекреаційних маршрутів; 

розвиток курортної зони селища Сатанів Городоцького району; 

розвиток сільського зеленого туризму; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва; 

завершення виготовлення науково-проектної документації “Проект реставрації пам’ятки 

з пристосуванням до сучасних потреб для заповідника “Межибіж”; 

проведення першочергових протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури 

національного значення Палац замку у селищі Межибіж Летичівського району; 

завершення коригування науково-проектної документації проведення ремонтно-

реставраційних робіт на пам’ятці архітектури Флігель-садиба у селищі Антоніни 

Красилівського району; 

виготовлення проекту зон охорони пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Пункти 

Дуги Струве; 

створення умов для забезпечення доступу громадян до кінопослуг шляхом збереження 

та розвитку закладів кіномережі і кіновідеопрокату; 

організацію та проведення заходів з підготовки та відзначення в області 150-річчя від 

дня народження М.Грушевського; 

організація безкоштовного показу художніх та документальних фільмів, спрямованих на 

вивчення англійської мови;  

проведення благодійних кіносеансів для інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних 

сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, воїнів-афганців, учасників АТО, 

внутрішньо переміщених осіб та інших категорій малозабезпечених верств населення на 

безоплатній основі спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами; 

розроблення програмних кіно- та відео- циклів для показу школярам під час проведення 

шкільних канікул, у літній період, а також у місцях відпочинку. 

Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації, обласна фірма “Кіновідеопрокат”, райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад обʼєднаних 

територіальних громад. 
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3. Розвиток інфраструктурних секторів 

 
Модернізація транспортної інфраструктури у 2016 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

якісне задоволення потреб населення автотранспортом загального користування; 

забезпечення населених пунктів області регулярним автобусним сполученням; 

розвиток муніципального транспорту; 

проведення оновлення основних виробничих фондів підприємств транспорту, 

насамперед рухомого складу; 

підвищення вимог до транспортних засобів при проведенні конкурсів, зменшення 

кількість автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 років та працюють на маршрутах 

транспортних засобів, переобладнаних з вантажних, що для перевезення пасажирів; 

посилення вимог до перевізників-учасників конкурсів на перевезення пасажирів 

автотранспортом загального користування для підвищення рівня безпеки на транспорті; 

забезпечення контролю та виконання договорів перевізниками на перевезення 

пасажирів; 

розроблення та затвердження Програми щодо збереження майна, погашення 

заборгованості, подальшого розвитку та залучення потенційного інвестора комунального 

підприємства “Аеропорт Хмельницький”. 

капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання доріг загального 

користування та комунальної власності; 

оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної техніки та механізмів, що 

обслуговують дороги загального користування. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі 

комітети місцевих рад обʼєднаних територіальних громад. 

 

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 

енергоефективності у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

теплову санацію будівель та споруд; 

будівництво гідроелектростанцій на малих річках; 

будівництво сонячних електростанцій; 

сприяння виробництву твердого палива (паливних брикетів, у тому числі торфових, 

пелетів) та збільшення їх частки у споживанні; 

встановлення когенераційних установок на об’єктах комунальної теплоенергетики, 

застосування технологій та устаткування, що дозволяє використовувати енергію довкілля; 

модернізацію котелень та заміну котельного обладнання для використання місцевих 

видів палива; 

здійснення відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням 

(фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових 

будинках; 

зростання ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення режиму 

енергозбереження бюджетними установами; 

забезпечення бюджетних закладів лічильниками обліку тепла та води; 

актуалізацію роботи щодо повної та вчасної оплати за енергоресурси; 

модернізацію систем внутрішнього та зовнішнього освітлення бюджетних закладів, 

міських вулиць, багатоквартирних будинків. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, виконавчі 

комітети місцевих рад обʼєднаних територіальних громад. 
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Будівництво та розвиток житлово-комунального господарства у 2016 році буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

інформаційну та методологічну підтримку розробки та реалізації проектів 

співробітництва громад, розбудову інфраструктури обʼєднаних громад для підвищення рівня 

облаштування сільської місцевості як сфери життя; 

здійснення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, у тому числі 

обʼєднаних територіальних громад, які отримають фінансування з коштів державного фонду 

регіонального розвитку;   

сприяння участі інвестиційних програм і проектів обʼєднаних територіальних громад у 

конкурсах проектів на отримання фінансування за рахунок коштів, спрямованих 

Європейським Союзом та іншими міжнародними інституціями на підтримку реформ 

децентралізації в Україні; 

забезпечення ефективності освоєння державних коштів, спрямованих на завершення 

будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення;  

здійснення контролю за будівництвом об’єктів соціально-культурного та житлово-

комунального призначення всіх форм власності;  

забезпечення органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування 

сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів будівництва нових чи реконструкції 

існуючих виробництв;  

підтримку, у межах бюджетних призначень, індивідуального будівництва у сільській 

місцевості, реалізацію заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла у 

Хмельницькій області на 2010-2017 роки; надання довгострокових пільгових кредитів 

молодим сім’ям на будівництво (придбання) житла;  

захист прав громадян-інвесторів будівництва житла, завершення будівництва житлових 

об’єктів-довгобудів; 

сприяння у створенні у містах та об’єднаних територіальних громадах інспекцій 

державного архітектурно-будівельного контролю;  

забезпечення безумовного дотримання всіма учасниками виконання дозвільних 

процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного законодавства;  

формування ефективного власника житла шляхом утворення об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку; 

капітальний ремонт та реконструкцію житлових будинків, в яких створено або 

утворюються об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

капітальний ремонт та модернізацію ліфтового господарства. 

Відповідальні виконавці: управління регіонального розвитку та будівництва, 

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державне 

підприємство – Хмельницький обласний Фонд підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, регіональне управління ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву”, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного 

значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад об’єднаних територіальних громад, 

Хмельницький обласний “Офіс реформ”. 

 

Розширення інформаційного простору у 2016 році буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

стимулювання впровадження у діяльність місцевих органів виконавчої влади сучасних 

інформаційних технологій, реформування сфери електронного урядування; 

забезпечення оновлення веб-сайтів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з врахуванням можливості здійснення електронних консультацій, поширення 

інформації у соціальних мережах; 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

у засобах масової інформації; 

забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи шляхом організації 

днів інформування серед населення з актуальних питань розвитку області; 

організацію та проведення публічних заходів за участю представників громадських 

організацій; 

активне залучення інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації 

до боротьби з корупцією; 
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підвищення конкурентоспроможності інформаційної продукції та інформаційних 

послуг; 

посилення контролю за додержанням вимог інформаційної безпеки в системах 

збирання, обробки, зберігання і передачі статистичної, фінансової, податкової та митної 

інформації; 

забезпечення наповнення інформаційного простору інформацією, що підвищує 

інвестиційну привабливість області. 

Відповідальні виконавці: управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, Головне управління 

статистики в області, ХОДТРК “Поділля-центр”, райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських (міст обласного значення) рад, виконавчі комітети місцевих рад обʼєднаних 

територіальних громад. 
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Додаток 1 

Загальноекономічні показники 

 
Директор Департаменту                 

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації                  М.Левицький 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2014 рік 

2015 рік, 

звіт 

2016 рік 

прогноз 

2016 рік 

у % до 

2015 року 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах всього 
млн. грн.  18349,0 26406,7 29660,0 112,3 

Індекс промислового виробництва % 97,3 95,6 100,1 х 

Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств у постійних цінах 2010 

року всього 

млн. грн. 13291,6 11590,0 12 900 111,3 

 у % до попереднього року % 115,4 87,2 111,3 х 

Темп зростання (зменшення) 

обсягу капітальних інвестицій, 

відсотків до попереднього року 

% 102,6 122,5 104,0 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

млн. дол. 

США 
189,2 170,5 175,0 102,6 

 у % до попереднього року % 84,3 90,1 102,6 х 

Обсяг експорту товарів, всього 
млн. дол. 

США 506,3 400,0 
407,0 101,8 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 
% 

103,6 79,0 
107,0 х 

Обсяг імпорту товарів, всього 
млн. дол. 

США 346,9 240,0 
247,0 102,9 

Обсяг імпорту у % до попереднього 

року 
% 

71,6 69,2 
107,5 х 

Індекс споживчих цін % 123,7 142,5 111,9 х 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн. 2878,3 3370,0 3700,0 109,8 

Індекс реальної заробітної плати % 96,8 77,8 77,0 х 

Заборгованість з виплати заробітної 

плати – всього (на кінець року) 
млн. грн. 8,5 5,7 1,0 17,5 


