
                                  
 

УКРАЇНА 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 грудня 2017 року  № 33-17/2017 
 

м. Хмельницький 
 
Про програму соціально-
економічного розвитку 
Хмельницької області                         
на 2018 рік 
 

Розглянувши подання Хмельницької обласної державної адміністрації 
та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України            
«Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку Хмельницької 

області на 2018 рік (далі – Програма, додається) як базову. 

2. Доручити структурним підрозділам облдержадміністрації, 
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади            
і центральних установ України, районним державним адміністраціям, 
районним радам, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) 
рад у межах, передбачених законодавством повноважень, здійснювати 
заходи, спрямовані на реалізацію Програми, та про результати проведеної 
роботи щоквартально, до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, 
інформувати Департамент економічного розвитку, промисловості            
та інфраструктури облдержадміністрації. 

3. Заслухати інформацію обласної державної адміністрації про хід 
виконання Програми у третьому кварталі 2018 року, звіт про виконання 
Програми – у першому кварталі 2019 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради Н. Андрійчук та постійну комісію обласної ради            
з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку. 

 
 
Голова ради  М. Загородний 

ПРОЕКТ  
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ЗМІСТ 
 

Вступ  
 
 Основні тенденції соціально-економічного розвитку Хмельницької 

області у 2017 році 
 

 
 

Мета, пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного 
розвитку регіону 
  

1. Зростання конкурентоспроможності економіки області  
 Розвиток та підтримка промисловості області  
 Агропромисловий комплекс  
 Інноваційна діяльність та розвиток інформаційних технологій  
 Інвестиційна політика та подальше формування позитивного 

інвестиційного іміджу області  
 Зовнішньоекономічна діяльність та подальший розвиток 

міжрегіонального та міжнародного співробітництва  
 Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу  
 Податково-бюджетна діяльність 

  
2. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення  
 Підвищення рівня енергоефективності та енергозабезпечення  
 Розвиток транспортної інфраструктури  
 Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури, забезпечення 

населення житлом  
 Реформування та розвиток житлово-комунального господарства 

  
3. Підвищення якості життя населення  
 Реформування системи освіти  
 Забезпечення доступності якісних медичних послуг  
 Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю та ринок праці  
 Соціальне та пенсійне забезпечення  
 Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і 

мистецтва  
 Розвиток індустрії туризму  
 Безпека життя  
 Розвиток інформаційного простору 

  
4. Децентралізація влади та розвиток територій  
 Утворення та розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних 

територіальних громад та їх об’єднань  
 Забезпечення комплексного розвитку територій об’єднаних громад  
 Розвиток інформаційного простору з питань реалізації реформи місцевого 

самоврядування та заходів з децентралізації державної влади 
  

 Додатки  
1. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

Хмельницької області на 2018 рік 
 

2.  Перелік виробничих інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 
2018 році  

 

3. Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2018 році в Хмельницькій області 
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П Р О Г Р А М А 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК 
 

Вступ 
Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік (далі – 

Програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що 
забезпечуватимуть у 2018 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.  

У Програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію 
роботи та розвиток основних галузей виробничої і соціальної сфери області. 

Заходи, закладені у Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку  
області  відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку області 
на 2018 рік, а саме:  

 Реалізація державної політики у сфері протидії корупції. 
 Децентралізація влади. Добровільне об’єднання територіальних громад. 
 Гарантування безпечної життєдіяльності населення.  
 Розвиток та підтримку промисловості області. 
 Залучення інвестицій в економіку області. 
 Зменшення технічної та моральної зношеності об’єктів виробничої та соціальної 

інфраструктури. 
 Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури бізнесу. 
 Створення умов для подальшого нарощування сільськогосподарського 

виробництва та підвищення його ефективності. 
 Гарантування продовольчої безпеки регіону. 
 Перетворення агропромислового комплексу області у високоефективний, 

конкурентоздатний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки регіону та 
країни. 

 Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального захисту і 
життєвого рівня сільських жителів. 

 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності. 
 Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 
 Розвиток інтелектуального капіталу. 
 Забезпечення збалансованості бюджету області. 
 Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. 
 Розвиток культури. 
 Розвиток туристично-рекреаційної сфери. 
 Підвищення якості освіти. 
   Покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.  
 Збереження трудових ресурсів області.  
 Розвиток міжнародних відносин. 
 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 
Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень, 

регіональна політика області буде реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні 
умови для підвищення самодостатності економічного та соціального розвитку Хмельниччини 
та кожного населеного пункту області. 

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:  
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року; 
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року; 
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Національна доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна”; 
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки. 
Координація роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 

забезпечувалася Департаментом 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 розробленні Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку 
області у 2017 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної 
політики в області.  

Враховуючи адміністративно-територіальну реформу до Програми включено 
інформацію з урахуванням об’єднаних територіальних громад.  

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 
покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю облдержадміністрації і 
обласної ради разом з іншими органами виконавчої влади, територіальними 
представництвами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 
у взаємодії 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.  

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься обласною державнаою 
адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, якими розроблено відповідні заходи до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 
затверджуються рішенням сесії обласної ради за поданням обласної державної адміністрації.
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку  
Хмельницької області у 2017 році 

 
Завдяки проведеній роботі протягом 9 місяців 2017 року органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у співпраці з бізнесом та громадськістю на Хмельниччині вдалося 
стабілізувати роботу підприємств реального сектору економіки, забезпечити позитивну 
динаміку розвитку різних сфер суспільного життя.    

Індекс промислового виробництва становив 103,6% (у відповідному періоді минулого 
року – 100,0%). Реалізовано готової промислової продукції майже на 25 млрд. грн., що на 28% 
більше ніж торік.  

 
Індекси промислової продукції у 2017 році 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиційно найбільш вагомими галузями промисловості залишаються переробна 

промисловість (майже 62%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
(36%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (понад 25%).  

Найкраща динаміка за індексом промислової продукції у текстильному виробництві, 
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (144,1%), харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів (118,3%), металургійному виробництві, виробництві готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування (108,8%), виготовленні виробів з деревини, 
виробництві паперу та поліграфічної діяльності (103,0%), у галузі машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин та устаткування (102,9%). Розвиток цих напрямів є потенційно 
перспективним завданням. 

Проводяться планово-попереджувальні ремонти на І та ІІ енергоблоках Хмельницької 
АЕС, що суттєво вплине на показники за відповідний та майбутні періоди, оскільки 
виробництво електроенергії займає значну частку в обсягах реалізації промислової продукції. 
З кінця вересня призупинено роботу ІІ-го енергоблоку на планово-попереджувальний ремонт. 
Після його запуску планується призупинити І енергоблок на планово-попереджувальний 
ремонт на 96 днів. 

Тому для стабілізації ситуації необхідно приділити максимум уваги задля нарощення 
потенціалу в інших галузях промисловості. 

Хмельниччина традиційно займає лідируючі позиції в аграрному секторі. 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-вересень 2017 року 

порівняно з відповідним періодом минулого року становив 100,2%, у тому числі по 
сільськогосподарських підприємствах – 96,8%, господарствах населення – 103,9 відсотка. 

Агроформуваннями області повністю завершено збирання ранніх зернових і 
зернобобових культур, валовий збір яких становить 2,2 млн. тонн при середній урожайності 
понад 56 центнерів з гектара, що є найвищим показником у державі. 

Продовжується збирання пізніх культур, таких як цукрові буряки, соя, соняшник, 
кукурудза. 
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Агроформуваннями області закладається потужне підґрунтя до врожаю наступного 
року. Забезпечено посів озимих зернових культур на площі 204,0 тис. га (92% до прогнозу) та 
54 тис. га (83% до прогнозу) озимого ріпаку.  

У вересні поточного року було проведено 30-у ювілейну виставку-ярмарок, де 
представлено найкращі сільськогосподарські товари області. 

Необхідно зазначити позитивну тенденцію у галузі тваринництва, активне 
інвестування приватних коштів господарюючими суб’єктами в його розвиток. 

За звітний період сільгосппідприємствами введено в дію 2 об’єкти: модульну площадку 
аграрного типу для відгодівлі свиней ТОВ “Грінлайн Агрогруп”, с. Вербка Ярмолинецького 
району, потужністю 500 голів, обсяг виробництва – 80 тонн м’яса на рік та приміщення для 
відгодівлі свиней ПП “Аграрна компанія 2004”, с. Бубнівка Городоцького району, потужністю 
4,0 тис. голів, обсяг виробництва – 1,5 тис. тонн м’яса на рік. Продовжуються роботи з 
будівництва та реконструкції ще на 7 об’єктах. 

У вересні відбулося відкриття елеватора групи компаній “Vitagro” у с. Закупне 
Чемеровецького району, потужність зберігання нового зернового комплексу становить 82 тис. 
тонн.  

Хмельниччина продовжує розвивати напрями альтернативної енергетики та 
впровадження сучасного обладнання у сфері теплопостачання. 

За 9 місяців 2017 року відновлювальними джерелами енергії вироблено 28,1 млн. 
кВт/год електроенергії (питома вага у загальному обсязі 0,12%). Наразі в області працює 
29 малих гідроелектростанцій, якими вироблено 11,6 млн. кВт/год електроенергії та 
7 сонячних електростанцій, якими вироблено 16,5 млн. кВт/год електроенергії. 

У м. Деражня побудовано сонячну електростанцію потужністю 5,6 МВт, яку у травні 
2017 року підключено до загальної системи електромереж. 

Планується побудувати ще до 10 сонячних електростанцій. 
Підприємством ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” здійснюється будівництво 

біогазової установки з виробництва електроенергії з біогазу. Першу чергу будівництва 
введено у кінці вересня 2017 року. Це другий за величиною в Україні біогазовий комплекс 
потужністю 5,1 Мвт. Вже в найближчі місяці, після запуску другої черги потужністю 10,5 
мВт, в Європі з’явиться найбільший комплекс, сумарна потужність якого становитиме 15,6 
мВт. Унаслідок реалізації проекту передбачається створити 50 робочих місць. 

 У м. Кам’янець-Подільський твердопаливна котельня на вул. Гордійчука, другу чергу 
реконструкції якої завершено цього року, працює на трісці деревини і біопелетах. Два котли 
по 6 МВт забезпечуватимуть централізованим водопостачанням та гарячою водою мешканців 
міста. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. У січні-червні 2017 року 
підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 
3876,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 27,2% більше обсягу 
капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. 

Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснюється 
фінансування 53 проектів, на сьогодні освоєно понад 40 млн. гривень.  

На сьогоднішній день на теренах області реалізуються значні інвестиційні проекти, а 
саме: 

будівництво у Старосинявському районі найбільшого у Європі заводу з переробки сої; 
ТОВ “А.Т.К.”, де виготовлятиметься соєва олія вищого ґатунку та шрот для харчової 

промисловості. Загалом вклад інвестицій у підприємство становить 1,5 млрд. гривень. 
Планова потужність заводу – 1500 тонн на добу загальна кількість працюючих має сягнути 
205 осіб. 

У травні 2017 року на Волочиській швейній фабриці запущено в дію перший цех з 
пошиття  верхнього одягу, створено 32 робочих місця. 

Працює ТОВ “Старокостянтинівська меблева фабрика”, де введено в дію технологічні 
лінії з виробництва корпусних меблів з ДСП, фасадів до меблів з МДФ, а також лінію з 
виробництва м’яких меблів з організацією повного закритого циклу виробництва та 
налагоджено постачання продукції на експорт до країн Прибалтики та Фінляндії. 

На ТОВ “Старокостянтинівцукор” здійснено реконструкцію підприємства та оновлено 
обладнання з метою зменшення споживання газу та збільшення об’єму перероблення 
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цукрових буряків, введено в експлуатацію ТЕЦ з турбіною потужністтю 8,5 МВт. За рахунок 
використання альтернативного палива (вугілля марки ДГ) споживання природного газу 
зменшиться на 12 млн.куб.метрів. 

На території Улашанівської сільської ради Славутського району ТОВ “НВК “Екофарм” 
у минулому році введено в експлуатацію перший пусковий комплекс з виготовлення та 
зберігання лікарської рослинної сировини. Працевлаштовано 22 працівники. До кінця 
2017 року планується введення другого пускового комплексу, де будуть виготовлятися 
лікарські засоби, а це забезпечить створення 97 додаткових робочих місць.  

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних 
інвестицій на 01 липня 2017 року становив 167,4 млн. дол. США., що на 5,8% більше обсягів 
інвестицій на початок року.  

До Хмельниччини надійшли інвестиції із 35 країн світу. Переважна частина іноземних 
інвестицій (60,7%) належить інвесторам з Нідерландів. До найбільших країн-інвесторів 
економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія. 

Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями, зокрема: 
ПАТ “Подільський цемент”, ТОВ “Inter Cars Ukraine”, ТОВ “РосАпатитінвест”, 
ТОВ “ПРЕТТЛЬ-КАБЕЛЬ УКРАЇНА”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА” (“WIX-
FILTRON”), ПАТ “Агрофірма “АВІС”, ТОВ “Дювельсдорф Україна”. 

У місті Кам’янець-Подільський здійснює діяльність ТОВ “КВС-Україна” - 100% 
дочірнє підприємство “KWS SAAT SE”, Німеччина. Проект стартував у січні 2015 року. 
Територія комплексу займає 8,5 га, потужність заводу становить 6 тис. тонн насіння в рік, а 
план посіву – дві тисячі гектарів. У підприємство інвестовано 20 млн. євро.  

У м. Старокостянтинів із залученням коштів британських інвесторів розпочав роботу 
завод ТОВ “Мегатекс Індастріал” з виробництва гальванічних елементів (електричних 
акумуляторів та первинних елементів). Проектна потужність підприємства становить більше 
3,0 млн. акумуляторів на рік. За цим показником ТОВ “Мегатекс Індастріал” є найбільшим 
підприємством з виробництва стартерних акумуляторних батарей в країнах Східної Європи; 

На території Хмельницького району передбачається реалізація масштабного проекту з 
будівництва біогазової електростанції електричною потужністю 44,2 МВт та тепловою – 
130 МВт. 

Розпочато роботу щодо реалізації проекту “Виробничий комплекс зберігання та 
переробки зерна кукурудзи і супутніх продуктів” із залученням коштів польських партнерів. 

Нещодавно головою обласної державної адміністрації Олександром Корнійчуком та 
Директором з управління виробничими активами компанії “Кернер” Юрієм Пугачем 
підписано меморандум про співпрацю щодо будівництва заводу з виробництва соняшникової 
олії на базі діючого елеватора “Кернер” у м. Старокостянтинів. Планова річна потужність 
підприємства становитиме 1 мільйон тонн насіння соняшника. З метою реалізації проекту 
буде інвестовано 130 млн. дол. США. Введення виробничих потужностей в експлуатацію 
заплановано на середину 2020 року. 

Особливу увагу сьогодні необхідно приділити підприємствам, зорієнтованим на 
експортні поставки. У січні-серпні 2017 року експорт товарів становив 264,3 млн.дол. США і 
збільшився порівняно з січнем-серпнем 2016 року у півтора раза, імпорт – 269,3 млн.дол. і 
збільшився на 28,9 відсотка.  

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5,0 млн.дол. (у січні-серпні 
2016 року від’ємне – 34,3 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 112 країн світу. 
Протягом січня-серпня поточного року у грошовому еквіваленті експортний товарообіг 

бізнесу Хмельницької області склав 4,8 млрд. грн., що на 68% більше ніж у відповідному 
періоді 2016 року. 

Вагові обсяги оформлених товарів для реалізації за кордоном склали 533 тисячі тонн, 
що на третину перевищує минулорічний показник. 

З початку нинішнього року суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності краю 
фактично перераховано до бюджету  2,3 млрд. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 
2016 року митні надходження зросли на 588 млн. грн., або на 34 відсотки. 

У звітному періоді з області найбільше експортувались мед, кукурудза, солод, соєві 
боби, ягода морожена, насіння льону, олія, санітарно-технічні вироби. З-поміж промислової 
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продукції  - трансформатори, килимові вироби, лічильники води, меблі дерев‘яні та сталевий 
прокат. 

Відповідно до топ-десятки найбільших споживачів сировини та виробів з 
Хмельниччини увійшли такі країни як Польща, Росія, Білорусь, Великобританія, Молдова, 
Чехія, Грузія, Казахстан, Румунія, Кіпр та Німеччина. Показово, що на долю цих зарубіжних 
партнерів припадає понад 60% цьогорічного експорту подільських товарів. 

Основними бюджетоформуючими товарами в області стали твели, полімери етилену, 
трактори, машини та механізми для збирання і обмолоту сільськогосподарських культур, 
легкові автомобілі. 

Загальна митна вартість за рахунок ввезення цієї продукції склала майже 4 мільярди 
гривень. При цьому протягом січня-серпня 2017 року вартість імпортованих товарів 
перевищила суму в 9 млрд. грн., що на третину більше від минулорічного показника. 

До активних торгових партнерів відносяться Польща, Швейцарія та Німеччина, 
загальний вартісний баланс імпорту яких становить понад 3 млрд. гривень. З цих країн цього 
року на Хмельниччину завозились  вугілля кам’яне, фільтри для палива та мастил, прокат 
стальний, трактори, сідельні тягачі, моторні транспортні засоби спеціального призначення, 
сільгоспмашини та механізми; полімери етилену у первинних формах. 

Головною складовою імпорту товарів на Хмельниччину стала продукція для розвитку 
виробництва. 

В області залишається стабільною цінова ситуація на ринку основних продовольчих 
товарів. На 01 жовтня 2017 року ціни на більшість основних соціально важливих 
продовольчих товарів в області (19 позицій з 23) є нижчими ніж середні ціни по Україні. 

Одними з найнижчих серед регіонів України є ціни на птицю (тушки курячі), олію 
соняшникову рафіновану, ковбасу варену 1гат., молоко жирністю 2,5% та масло вершкове. 

Індекс цін на продукти харчування за січень-серпень 2017 року по області становив 
111,8%, по Україні – 111,9 відсотка. 

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення регуляторного 
середовища. Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи центрів 
надання адміністративних послуг. Протягом звітного періоду 2017 року через місцеві ЦНАПи 
надано 252,7  тис. адміністративних послуг. Середня кількість видів адміністративних послуг, 
що надаються через центри при райдержадміїністраціях, становить 134 послуги, при 
виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 187 послуг.  

У результаті реформ, які тривають у системі надання адміністративних послуг, 
пов’язаних з децентралізацією владних повноважень, забезпечено додаткові надходження до 
місцевих бюджетів шляхом зарахування плати за надання адміністративних послуг населенню 
відповідної території. 

Зокрема, за 9 місяців 2017 року надходження за надання адмінпослуг у зведеному 
бюджеті області становилили 61,8 млн. грн., що на 17,7 млн. грн. або на 46,9% більше ніж за 
відповідний період 2016 року.  

У 2017 році Хмельниччину визнано лідером серед регіонів України зі створення 
ЦНАПів у рамках проекту U-LEAD, який фінансується Європейським Союзом та його 
державами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. 

За підтримки проекту впроваджуються організаційні заходи по створенню до кінця 
2017 року ЦНАПів об’єднаних територіальних громад: Дунаєвецької та Полонської міських, 
Меджибізької, Новоушицької, Старосинявської та Чемеровецької селищних рад. Унікальним 
для України буде створення мобільного робочого місця ЦНАПу Славутської міської ради. 

У цілому, стан розвитку підприємництва в області характеризується позитивною 
динамікою основних фінансово-економічних показників.  

На 01 жовтня 2017 року кількість діючих малих та середніх підприємств становить 
10438 одиниць, до бюджетів усіх рівнів від їх діяльності надійшло 3,1 млрд. грн. податкових 
платежів. 

Наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим питанням. За темпами 
зростання податкових надходжень в Україні Хмельниччина увійшла до топ-п‘ятірки лідерів. 
Це передусім заслуга сумлінного бізнесу, який відповідально ставиться до сплати податків.  

Так, до загального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень 2017 року надійшло 
податків та зборів (без врахування міжбюджетних трансфертів) на суму 3,4 млрд. грн. або 
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107,5% до плану. П’ятьма містами обласного значення (крім м. Славута), 19 районами (крім 
Старосинявського) та 21 об’єднаними територіальними громадами (крім Берездівської, 
Війтовецької, Ганопільської, Китайгородської, Розсошанської) забезпечено виконання доходів 
загального фонду до показників, затверджених місцевими радами на 9 місяців 2017 року. 

Доходи загального фонду бюджету області зросли у порівнянні з відповідним періодом 
2016 року на 35,6% або на 888,4 млн. гривень.  

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання легалізації 
виплати заробітної плати.  

З початку 2017 року залучено до офіційного працевлаштування 1068 громадян, які не 
були оформлені згідно з вимогами законодавства працедавцями і додатково мобілізовано до 
бюджету 4,7 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, 3,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 318,1 тис. грн. військового 
збору, у тому числі за результатами контрольно-перевірочної роботи – 16,9 тис. грн. податку 
на доходи фізичних осіб та 21,4 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. 

Ще одним джерелом збільшення надходжень до місцевих бюджетів є підвищення 
заробітної плати та її своєчасна виплата. Середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 
2017 року становила 5637,0 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2016 року на 
46,6 відсотка. У серпні 2017 року розмір середньої заробітної плати відносно серпня 
2016 року зріс на 45,7% і становив 5941,0 гривень.  

Заборгованість із виплати заробітної плати по області на 01 жовтня 2017 року 
становить 5,6 млн. грн. та зменшилася до вересня на 0,4 млн. гривень. З початку року 
повністю ліквідовано борги із виплати заробітної плати на 9 підприємствах області на суму 
813,6 тис. гривень. 

На Хмельниччині триває експеримент по співпраці митниці та органів виконавчої 
влади по індикативному показнику, згідно з яким 50% суми перевиконання загального обсягу 
щомісячних надходжень митних платежів будуть направлятись до спеціального фонду 
обласних бюджетів та витрачатись на ремонт автомобільних доріг загального користування. З 
початку року на ремонт доріг надійшло 136,5 мільйонів гривень. 

Так, триває будівництво об’їзної дороги біля міста Дунаївці. Роботи тут розпочали ще у 
2008 році. Але через брак коштів будівництво було призупинено. І лише зараз, завдяки участі 
області в митному експерименті, з’явилась можливість у стислі терміни завершити ІІ чергу 
цього об’єкту. Вартість робіт - понад 20,0 млн. гривень. 

Тривають ремонтні роботи автомобільної дороги державного значення Ярмолинці-
Сатанів. Вартість ремонту становить майже 23,0 млн. гривень. 

Розпочали ремонт ділянки автодороги Р-32 Кременець - Біла Церква – Ржищів. 
Вартість ремонту становить 20,0 млн. гривень. 

Забезпечувався розвиток сфери соціальних послуг. 
Приділялася увага розвитку галузі освіти. З метою покращення якості дошкільної 

освіти з початку року створено 262 додаткових місця для дошкільнят. Різними формами 
дошкільної освіти охоплено 96,0% дітей віком від 3 до 6  років.  

Поступово запроваджується система опорних шкіл та їхніх філій, які мають не лише 
забезпечити якісну освіту, а й стати ядром сільської громади. З минулого навчального року 
функціонують 4 опорні заклади, а з 01 вересня 2017 року створено ще 7 опорних шкіл. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти із запланованих з місцевих 
бюджетів 52,5 млн.грн. уже освоєно 20,9 млн. гривень.  

У медичних закладах області продовжувалася робота щодо оптимізації мережі закладів, 
які надається первинна медична допомога, зокрема наближення лікарських амбулаторій до 
місць проживання населення. У поточному році відкрито амбулаторії у Білогірському та 
Новоушицькому районі. 

Проводилися роботи щодо поліпшення стану будівель та приміщень медичних 
закладів. Продовжувалося будівництво дитячого відділення Шепетівської центральної 
районної лікарні. 

Досягнуті протягом 9 місяців 2017 року результати дають можливість прогнозувати 
відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери, 
що сприятиме підвищенню добробуту мешканців регіону. 
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Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення 
проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 
2018 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Хмельницької області 
на 2018 рік. 

 
Ризики та можливі перешкоди 

 

Виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до 
негативних наслідків в економіці області: 

ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали; 
значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва; 
недостатність оборотних коштів на технічне переоснащення та модернізацію 

виробництва, високі відсоткові ставки за користування кредитними ресурсами; 
недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на 

регіональному ринку праці; 
недостатній рівень науково-інноваційної діяльності, нерозвинута інноваційна 

інфраструктура; 
труднощі в освоєнні іноземних ринків збуту через недостатню 

конкурентоспроможність місцевих товаровиробників; 
несвоєчасне відшкодування ПДВ товаровиробникам-експортерам; 
високий рівень митних платежів; 
неефективність діючої спрощеної системи оподаткування; 
недостатні об’єми квотування безмитного ввозу продукції в ЄС, зокрема “органічної 

продукції”; 
критично недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних 

пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад області та інтереси потенційних 
інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для інвесторів), і, які є 
первинним інструментом залучення інвестицій; 

відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість 
інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності; 

недостатній розвиток фірмової торгівлі місцевих товаровиробників; 
недостатній рівень інтенсивності використання системи електронних державних 

закупівель ProZorro розпорядниками бюджетних коштів області; 
низький рівень заробітної плати порівняно з іншими регіонами України; 
наявність заборгованості із виплати заробітної плати; 
наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати; 
неефективне регулювання бізнес-середовища, наявність різноманітних обмежень, які 

сповільнюють розвиток бізнесу; 
слабкий захист прав власності та конкуренції; 
гальмування процесів подолання корупції на всіх рівнях державної влади; 
зростання демографічного навантаження на працюючих; 
низька активність територіальних громад у вирішенні актуальних питань розвитку 

територій; 
незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

та доріг комунальної власності; 
низька платіжна дисципліна споживачів послуг, яка зумовила важкий фінансовий стан 

підприємств житлово-комунального господарства; 
велике споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням області та закладами 

комунальної власності; 
недостатня увага до питань охорони атмосферного повітря, лісових насаджень, водних 

ресурсів та поводження з відходами. 
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Мета і пріоритети  
соціально-економічного розвитку регіону на 2018 рік 

 

Метою соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік є 
подальше впровадження комплексу системних реформ, спрямованих на економічне 
зростання, створення ефективної системи органів влади, розв’язання гострих 
соціальних проблем та підвищення добробуту населення. 

 

Пріоритетами регіональної політики на 2018 рік будуть:  
підвищення конкурентоспроможності економіки області шляхом розвитку та 

підтримки промисловості та сільського господарства області, інноваційної діяльності та 
інформаційних технологій, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток 
економіки, нарощування експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій 
товаровиробників області на зовнішніх ринках, євроінтеграції та розвитку міжрегіонального 
співробітництва, забезпечення комплексного розвитку територій об’єднаних громад та їх 
фінансової незалежності, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу; 

 

розвиток інфраструктури життєзабезпечення через впровадження заходів з 
енергоефективності та енергозбереження, використання нетрадиційних і відновлюваних 
джерел енергії, модернізацію транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток житлово-
комунального господарства; 

 

підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та доступності освітніх 
послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки 
та захисту громадян, належного пенсійному забезпечення, підвищення рівня безпеки та 
захисту громадян, розвитку туристичного та культурного потенціалу. 

 
децентралізація влади та розвиток територій шляхом утворення та розвитку 

самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та їх об’єднань, забезпечення 
комплексного розвитку територій об’єднаних громад та розвитку інформаційного простору з 
питань реалізації реформи місцевого самоврядування та заходів з децентралізації державної 
влади. 

 
Результати виконання Програми 

 
Розвиток основних сфер економічної діяльності:  
індекс промислового виробництва у 2018 році становитиме 105,0% за рахунок 

стабільної роботи потужних промислових підприємств: ДП ПАТ “Оболонь”, ПАТ 
“Подільський цемент”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ДП “Новатор”, ВП “Хмельницька АЕС”; 
освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції; 

приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств 
становитиме 3,0% за рахунок вчасного та якісного посіву та збору сільськогосподарських 
культур, введенню в дію тваринницьких комплексів; 

експорт місцевих товарів збільшиться на 6,2%, обсяг імпорту – на 4,1 відсотка.  
 
Поліпшення інвестиційного клімату: прогнозується збільшення: 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області на 

1,7 відсотка;  
обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у порівнянних 

цінах на 18% за рахунок впровадження масштабних інвестиційно-інноваційних проектів. 
 
Підвищення рівня життя населення:  
середньомісячна заробітна плата збільшиться до 6300,0 грн. (на 8,6% більше показника 

2017 року);  
заборгованість з виплати заробітної плати скоротиться до початку 2018 року на 60% та 

становитиме 2,0 млн. гривень. 
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Пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону на 2018 рік 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Виконавці 
Джерела 

фінансування 
Вартість 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

Пріоритет 1.  Зростання конкурентоспроможності економіки області
1. Розвиток та підтримка 

промисловості області 
 

Технологічне переоснащення промислового 
виробництва, впровадження сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій і обладнання, 
введення в експлуатацію нових виробництв, 
створення нових робочих місць 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, ДП 

“Хмельницькстандартметроло-
гія”, Хмельницька торгово-
промислова палата, Союз 

промисловців і підприємців 
Хмельницької області, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення конкурентоспроможності 
промислового виробництва та нарощування 
експортного потенціалу підприємств 

- - 

Підвищення науково-технічного та виробничого 
потенціалу підприємств області у рамках 
виконання державного оборонного замовлення та 
сприяння реалізації політики імпортозаміщення та 
внутрішньообласної кооперації 

- - 

Впровадження сертифікованих за європейськими 
стандартами виробництв, сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій та обладнання 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень  

Сертифікація систем управління якістю та систем 
управління безпечністю харчової продукції на 
підприємствах області 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

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 

- - 

2. Агропромисловий 
комплекс 

Створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій в аграрний сектор, технологічного 
переоснащення діючих та організації нових 
високотехнологічних підприємств із виробництва, 

Департаменти 
агропромислового розвитку, 

економічного розвитку, 
промисловості та 

- - 



 
 

1 2 3 4 5 6 
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зберігання та переробки сільськогосподарської 
продукції 

інфраструктури 
облдержадміністрації, Головне 
управління Держгеокадастру в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

Збільшення обсягів виробництва 
конкурентоспроможної продукції рослинництва 

- - 

Розвиток ринку органічних продуктів та 
збільшення ефективності виробництва та переробки 
органічної продукції 

- - 

Подальший розвиток високоефективного 
виробництва продукції тваринництва 

- - 

Забезпечення зростання обсягів валового 
виробництва продукції тваринництва у 
сільгосппідприємствах та фермерських 
господарствах за рахунок покращення селекції, 
умов утримання та годівлі  

- - 

Розвиток кооперативного руху на селі - - 
Розвиток малого та середнього бізнесу на селі - - 
Організація проведення земельних торгів у формі 
аукціону з продажу права оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 

- - 

3.  Інноваційна діяльність 
та розвиток 
інформаційних 
технологій 

Сприяння збільшенню кількості інноваційно-
активних промислових підприємств  

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки 
облдержадміністрації, вищі 

навчальні заклади, професійно-
технічні навчальні заклади, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

- - 

Сприяння та надання допомоги підприємствам при 
розробленні та впровадженні у виробництво 
інноваційних проектів 

- - 

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 з 
метою комерціалізації результатів наукових 
досліджень, доведення їх до готового продукту та 

- - 
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передачі до реального сектору економіки 

4. Інвестиційна  політика 
та подальше 
формування 
позитивного 
інвестиційного іміджу 
 

Підготовка та розповсюдження презентаційних 
матеріалів про Хмельницьку область, рекламно-
іміджевої продукції, інвестиційних паспортів 
області та її адміністративно-територіальних 
одиниць 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку, 

управління регіонального 
розвитку та будівництва, 

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-

промислова палата, 
Хмельницький національний 
університет, Хмельницький 

університет управління та права, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 
 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Розробка та поширення інвестиційних пропозицій 
проектів серед потенційних інвесторів та 
міжнародної спільноти для залучення інвестицій, 
зокрема:  
- відбір та підготовка вільних земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення з метою 
передачі інвесторам на конкурсних засадах для 
реалізації інвестиційних проектів; 
- забезпечення відбору вільних виробничих площ та 
об’єктів незавершеного будівництва для 
інформування потенційних інвесторів 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

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 

Відповідні місцеві 
бюджети,  

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

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 

- - 

Організація та проведення економічних форумів, 
конференцій, семінарів, нарад, тренінгів щодо 
підготовки та реалізації інвестиційних проектів на 
теренах області 

Відповідні місцеві 
бюджети,  

інші джерела 

У межах 
кошторисних
призначень 
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Розвиток державно-приватного партнерства, 
концесійної діяльності з метою реалізації важливих 
для регіонів інвестиційних проектів у сфері 
модернізації виробництва, впровадження 
енергозберігаючих технологій, вирішення проблем 
житлово-комунального господарства, реалізації 
інфраструктурних проектів 

- - 

5. Зовнішньоекономічна 
діяльність та 
подальший розвиток 
міжрегіонального та 
міжнародного 
співробітництва 

Активізація двостороннього та міжрегіонального 
співробітництва, просування позитивного іміджу 
Хмельницької області 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-

промислова палата, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Використання потенціалу міжнародного 
регіонального співробітництва для поглиблення 
торговельно-економічних зв’язків 

- - 

Залучення регіону до участі у проектах 
транскордонного співробітництва у рамках 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016-2020 роки та Програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства та партнерства на 2014-2020 
роки 

- - 

Сприяння розширенню та підвищенню 
ефективності співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями 

- - 

Активна промоція експортних можливостей регіону 
з використанням різних каналів поширення 
інформації, у тому числі виготовлення каталогу 
експортного потенціалу підприємств області 

Відповідні місцеві 
бюджети,  

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Сприяння 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 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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Сприяння пошуку господарюючими суб’єктами 
області іноземних бізнес-партнерів 

- - 

6. Створення 
сприятливих умов для 
розвитку бізнесу 
 

Проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури, Головне 

управління ДФС  в області, ДП 
“Хмельницькстандартметроло-

гія”, управління захисту 
споживачів Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

області, райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

- - 

Здійснення фінансово-кредитної підтримки 
суб’єктів підприємництва за рахунок місцевих 
бюджетів 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення належного організаційного, 
кадрового, фінансового та матеріально-технічного 
стану центрів надання адміністративних послуг, 
доступу до державних реєстрів та інших 
інформаційних баз 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення інтегрованих центрів надання 
адміністративних послуг об’єднаних 
територіальних громад та формування віддалених 
робочих місць (для старост) 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Проведення масово-роз’яснювальної та
індивідуальної роботи з платниками податків, 
спрямованої на підвищення обізнаності платників 
податків щодо норм податкового законодавства 

- - 

Створення сприятливих умов для отримання 
адміністративних послуг платниками податків у
центрах обслуговування платників територіальних 
органів ДФС, впровадження нових та 
вдосконалення наявних електронних сервісів 
обслуговування платників податків 

- - 

Сприяння суб’єктам малого та середнього 
підприємництва у їх адаптації до міжнародних 
ринків, умов зони вільної торгівлі України та 
Європейського союзу, налагодження 
співробітництва з бізнес-середовищем країн ЄС 
шляхом проведення робіт з оцінки відповідності 
продукції (у тому числі такої, що планується на 
експорт) 

- - 
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Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до 
організації, проведення та обслуговування 
виставково-ярмаркових заходів 

- - 

Проведення інформаційної кампанії з метою 
залучення суб’єктів підприємництва до процесу 
здійснення закупівель через електронну систему 
Prozorro 

- - 

Запровадження системного підходу до розв’язання 
проблем у сфері бізнесу 

- - 

7. Податково-бюджетна 
діяльність 

Забезпечення надходжень податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, Головне 

управління ДФС у 
Хмельницькій області, 

Хмельницька митниця ДФС, 
Головне управління Державної 
казначейської служби України, 

Управління Західного офісу 
Держаудитслужби в області, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 

головні розпорядники коштів 
обласного бюджету 

 

- - 

Забезпечення своєчасного стягнення та 
перерахування до бюджету митних платежів 

- - 

Дотримання учасниками бюджетного процесу норм 
фінансово-бюджетного законодавства 

- - 

Вжиття комплексу заходів, спрямованих на 
виконання затверджених місцевими радами 
планових показників по доходах місцевих бюджетів 
та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з 
детінізації економіки, легалізації заробітної плати 

- - 

Проведення роботи з суб’єктами господарювання, 
які мають значні валові доходи, але офіційно 
виплачують заробітну плату меншу або на рівні 
мінімальної заробітної плати 

- - 

Скорочення податкового боргу зі сплати податків і 
зборів 

- - 

Вжиття заходів щодо оптимізації видатків 
бюджетних установ та дотримання жорсткої 
бюджетної дисципліни 

- - 

Розвиток програмно-технічного комплексу “Клієнт-
Казначейство”, для дистанційного обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

- - 
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Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення 
8. Підвищення рівня 

енергоефективності та 
енергозабезпечення 

Впровадження системи моніторингу споживання 
енергоресурсів установами бюджетної сфери 
області 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури, управління 

житлово-комунального 
господарства 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 
банківські установи, головні 

розпорядники коштів обласного 
бюджету 

- - 

Модернізація, технічне переоснащення та 
переведення котелень області на використання 
альтернативних видів палива  

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення комплексного енергоаудиту на
об’єктах бюджетної сфери 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на реконструкцію будівель, споруд та об’єктів за 
результатами проведеного енергетичного аудиту 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення реконструкції систем освітлення в 
будівлях шляхом заміни ламп на енергоощадні та 
встановлення систем автоматичного регулювання 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Здійснення комплексної термомодернізації 
будівель (утеплення зовнішніх огороджувальних 
конструкцій, заміна вікон, встановлення 
вентиляційних систем) 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Реалізація проектів, спрямованих на впровадження 
енергозберігаючих та енергоефективних заходів 

Відповідні місцеві 
бюджети, інші 

джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Стимулювання, заохочення та надання матеріальної 
підтримки споживачам в енерго- і 
ресурсозбереженні за рахунок відшкодування 
частини відсотків за кредитами, отриманими 
населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 
 
 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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Сприяння підвищенню рівня обізнаності населення 
щодо економічної доцільності використання 
енергозберігаючого обладнання і технологій у 
власних квартирах та житлових будинках, 
створення засобами масової інформації 
відповідного демонстраційного та друкованого 
матеріалу 

- - 

9. Розвиток транспортної 
інфраструктури 
 

Підвищення безпеки та поліпшення якості надання 
автотранспортних послуг населенню області 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, соціального 
захисту населення, управління 

регіонального розвитку та 
будівництва 

облдержадміністрації, служба 
автомобільних доріг в області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Забезпечення належного автобусного сполучення з 
усіма населеними пунктами області  

- - 

Сприяння у забезпечені доступності транспортних 
послуг для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями 

- - 

Сприяння оновленню рухомого складу, 
будівництву, модернізації та ремонту основних 
виробничих фондів підприємств транспорту 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Формування переліків об’єктів будівництва 
(реконструкції, капітального, поточного ремонтів) 
автомобільних доріг місцевого значення на 2018-2021 
роки 

- - 

Підвищення вимог до транспортних засобів при 
проведенні конкурсів, зокрема зменшення кількості 
автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 
років та використання перевізниками автобусів, 
переобладнаних з вантажних транспортних засобів 

- - 

Забезпечення контролю та виконання договорів 
перевізниками на перевезення пасажирів 

- - 

Передбачення в місцевих бюджетах фінансування 
на компенсаційні виплати автоперевізникам за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення капітального та поточного ремонту, 
експлуатаційне утримання доріг державного та 
місцевого значення  

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної Державний, У межах 
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техніки та механізмів, що обслуговують дороги 
державного значення 

відповідні місцеві 
бюджети 

бюджетних 
призначень 

Сприяння відновленню роботи КП “Аеропорт-
Хмельницький” 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

10. Розвиток соціальної та 
інженерної 
інфраструктури, 
забезпечення 
населення житлом 

Забезпечення акумулювання коштів бюджетів усіх 
рівнів для їх спрямування на будівництво 
(добудову, реконструкцію) соціально важливих 
об’єктів загальнообласного і місцевого значення, у 
першу чергу тих, що мають високу будівельну 
готовність 

Управління регіонального 
розвитку та будівництва, 

управління житлово-
комунального господарства, 

відділ архітектури та 
містобудування 

облдержадміністрації, обласний 
Фонд підтримки 

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

житловому будівництву”, 
управління Державної 

архітектурно-будівельної 
інспекції в області, 

Хмельницький відокремлений 
підрозділ установи “Центр 

розвитку місцевого 
самоврядування”, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування  

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Залучення коштів державного фонду регіонального 
розвитку для реалізації пріоритетних інвестиційних 
програм і проектів шляхом проведення 
конкурсного відбору проектів регіонального 
розвитку 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети,  
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Інформаційна та методологічна підтримка розробки 
та реалізації проектів співробітництва громад 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети,  
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Забезпечення розбудови інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад для підвищення 
рівня облаштування сільської місцевості як сфери 
життя, створення нових робочих місць, у тому 
числі через залучення коштів державного та 
місцевих бюджетів для реалізації проектів  

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети,  
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Забезпечення доступності об’єктів для 
маломобільних груп населення при розробці 
проектно-кошторисної документації, будівництві 
(реконструкції) об’єктів соціальної сфери, 
адміністративних будівель  

- - 

Забезпечення ефективності освоєння державних 
коштів, спрямованих на реалізацію проектів 
регіонального розвитку 

- - 
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Здійснення контролю за будівництвом об’єктів 
соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення всіх форм власності 

- - 

Здійснення постійного контролю за надійністю та 
безпекою експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури 

- - 

Сприяння участі інвестиційних програм і проектів 
об’єднаних територіальних громад у конкурсах 
проектів на отримання фінансування за рахунок 
коштів, спрямованих Європейським Союзом та 
іншими міжнародними інституціями на підтримку
реформ децентралізації в Україні 

- - 

Залучення коштів державного та місцевих 
бюджетів для надання підтримки на індивідуальне 
будівництво у сільській місцевості, будівництво 
(придбання) доступного житла, надання 
довгострокових пільгових кредитів молодим 
сім’ям, учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам 
на будівництво (придбання) житла 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети,  
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Сприяння у завершенні будівництва житлових 
об’єктів-довгобудів, захист прав громадян-
інвесторів будівництва житла 

- - 

Сприяння у створенні при органах місцевого 
самоврядування інспекцій державного 
архітектурно-будівельного контролю 

- - 

Сприяння у розробці містобудівної документації 
територіальних громад 

- - 

Інформування суб’єктів господарювання у галузі 
будівництва щодо новітніх технологій у сфері виробництва 
та використання будівельних матеріалів, інновацій у сфері 
енергозбереження, можливості використання місцевих 
ресурсів та будівельних матеріалів, участі у навчальних 
програмах, виставках, ярмарках 

- - 

11. Реформування та Формування ефективного власника житла шляхом Управління житлово-комунального - - 
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розвиток житлово-
комунального 
господарства 

утворення ОСББ та керуючих компаній господарства, регіонального 
розвитку та будівництва 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування  

Розвиток сфери благоустрою, демонополізація ринку 
поводження та перероблення побутових відходів 

Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Будівництво об’єктів поводження з побутовими відходами, 
у тому числі міжмуніципальних полігонів побутових 
відходів у відповідності до європейських стандартів з 
одночасним закриттям і рекультивацією старих 
сміттєзвалищ 

Відповідні місцеві 
бюджети,  

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Впровадження роздільного збирання побутових відходів 
та обов’язкового сортування сміття 

Відповідні місцеві 
бюджети,  

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Оновлення парку спеціальної техніки Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення капітального ремонту та модернізація 
ліфтового господарства 

Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Реконструкція вулиць та капітальний ремонт доріг 
комунальної власності у населених пунктах області 

Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

 Будівництво водозабірної свердловини в с.Вишнівчик 
Чемеровецького району  

Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

 Будівництво водопроводу вул. Транспортна, вул. 
Шевченка, вул.Мічуріна, пров.Мічуріна в с.Вівся 
Чемеровецького району  

Відповідні місцеві 
бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Пріоритет 3. Підвищення якості життя населення 

12. Реформування системи 
освіти 

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та 
груп для забезпечення потреби населення у дошкільній 
освіті 

Департамент освіти і науки, 
управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Проведення робіт із створення опорних загальноосвітніх 
навчальних закладів шляхом об’єднання 
малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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реорганізації 

Створення умов для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами шляхом розширення мережі груп та 
класів з інклюзивним навчанням у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного 
оснащення освітнього процесу в кожному навчальному 
закладі 

Відповідні місцеві 
бюджети, інші 

джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення рівня забезпечення підвезення учнів 
сільської місцевості до навчальних закладів 

- - 

Покращення матеріально-технічної бази навчальних 
закладів  

Відповідні місцеві 
бюджети, інші 

джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

13. Забезпечення 
доступності якісних 
медичних послуг 

Подальший розвиток мережі відокремлених лікарських 
амбулаторій 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Місцеві бюджети У межах 
бюджетних 
призначень 

Зміцнення лікувально-діагностичної бази закладів 
охорони здоров’я 

Місцеві бюджети, 
обласний бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення функціонування госпітальних округів Місцеві бюджети, 
обласний бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Впровадження у закладах охорони здоров’я медичних 
інформаційних систем (МІС) з метою створення 
електронної охорони здоров’я (еHealth) 

Місцеві бюджети, 
обласний бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Розширення мережі пунктів надання екстреної медичної  
допомоги (ЕМД) 

Обласний бюджет У межах 
бюджетних 
призначень 

Дооснащення бригад ЕМД автомобілями та медичним 
обладнанням 

Обласний бюджет У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення централізованої оперативно-диспетчерської 
служби 

Державний 
бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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Початок будівництва нового лікувально-діагностичного 
корпусу обласної дитячої лікарні та реконструкція 
існуючого стаціонарного корпусу під поліклініку 

Державний 
бюджет, обласний 

бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення обласного кардіологічного центру Державний 
бюджет, обласний 

бюджет 

У межах 
бюджетних 
призначень 

14. Посилення боротьби з 
тіньовою зайнятістю та 
ринок праці 

Недопущення випадків виплати заробітної плати нижче 
законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, 
установах та організаціях області за умови повної 
зайнятості працівників 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 

обласний центр зайнятості, головні 
управління ДФС, Пенсійного 
фонду України, управління 
Держпраці в області, Союз 
промисловців і підприємців 

Хмельницької області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах усіх форм власності 

- - 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення з питань працевлаштування 

- - 

Детінізація трудових відносин, зокрема через укладення 
трудових договорів між роботодавцями і найманими 
працівниками 

- - 

Проведення засідань обласної робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 
населення 

- - 

Здійснення контролюючих заходів за додержанням 
законодавства про працю на підприємствах, установах, 
організаціях області усіх форм власності та у фізичних 
осіб, які використовують найману працю 

- - 

Застосування заходів впливу при виявленні порушень 
трудового законодавства 

- - 

Надання методичної допомоги роботодавцям, 
проведення роз’яснювальної та консультаційної роботи з 
питань законодавства про працю, у тому числі щодо 
оформлення трудових відносин 

- - 

Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації безробітних за професіями 
(спеціальностями), що користуються попитом на ринку 
праці, зокрема під конкретне замовлення роботодавців 

- - 
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Забезпечення проведення комплексу інформаційно-
роз’яснювальних, консультаційних та 
профорієнтаційних заходів для безробітних 
громадян, вивільнюваних працівників, учнівської 
молоді з метою спрямування на вибір актуальних 
на ринку праці професій, вироблення навичок 
пошуку роботи та формування конструктивної 
поведінки на ринку праці 

- - 

15. Соціальне та пенсійне 
забезпечення 

Забезпечення соціального захисту працюючих, 
зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці 
на підприємствах, в установах та організаціях усіх 
форм власності шляхом контролю за якістю 
проведення атестації робочих місць за умовами 
праці 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації, Головне 
управління Пенсійного фонду 
України в області, управління 

виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування 

України в області, обласне 
відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів, Головне 
управління Державної 

фіскальної служби, управління 
Держпраці в області, служба у 

справах дітей 
облдержадміністрації, обласний 

центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, обласний 

центр зайнятості, Союз 
промисловців і підприємців 

Хмельницької області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Соціальний захист осіб, які беруть (брали) участь в 
антитерористичній операції та членів їх сімей 

- - 

Надання соціальної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам 

- - 

Надання соціальної допомоги, пільг та посилення 
соціальної справедливості при наданні пільг 
населенню 

- - 

Проведення роботи щодо погашення 
заборгованості зі сплати страхових внесків та із 
відшкодування витрат на виплату і доставку 
пільгових пенсій відповідно до законодавства 

- - 

Забезпечення своєчасного призначення, 
перерахунку та фінансування виплати пенсій в 
області у повному обсязі 

- - 

Здійснення спільних з контролюючими органами 
заходів, спрямованих на легалізацію заробітної 
плати та забезпечення пенсійних прав 
застрахованих осіб 

- - 

Сприяння розвитку накопичувальної системи 
пенсійного забезпечення 

- - 
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Соціальний захист інвалідів шляхом забезпечення 
дотримання роботодавцями області виконання 
нормативу створення робочих місць для 
працевлаштування інвалідів 

- - 

Cтворення 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 

Фонд соціального 
страхування  

У межах 
кошторисних 
призначень 

Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх 
влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки 
сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення 

- - 

Збільшення ефективних соціальних послуг, 
наданих вихованцям Центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та 
“Щасливе дитинство”, дітям, які перебувають в 
складних життєвих обставинах 

- - 

16. Збереження культурної 
спадщини та сприяння 
розвитку культури і 
мистецтва 

Збереження і раціональне використання культурного, 
історичного, природного рекреаційного потенціалів 
як бази соціально-економічного поступу. 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках 
культурної спадщини області, у тому числі на пам’ятках 
Державного історико-культурного заповідника “Межибіж”

Обласний 
бюджет, інші 

джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Виготовлення облікової документації та укладення 
охоронних договорів на пам’ятки культурної 
спадщини 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Розвиток культурного та мистецького потенціалу області 
шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят 
тощо 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

17. Розвиток індустрії 
туризму  

Поліпшення транспортного сполучення з курортними 
зонами, зокрема відновлення роботи залізничного вокзалу 
Війтівці для зупинки поїздів, у тому числі міжнародного 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації, 

Місцеві 
бюджети, інші 

джерела 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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сполучення. райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування Створення інформаційного ресурсу – веб-портал 

“Хмельниччина туристична” 
- - 

Розвиток туристично-відпочинкового потенціалу області Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Розробка обласної програми “Розвиток санаторно-
курортних і оздоровчих закладів на території 
курорту Сатанів Городоцького району 
Хмельницької області”, в якій передбачити заходи 
щодо розвитку курортної зони, зокрема 
будівництво зовнішніх загальнокурортних 
інженерних мереж, а саме забезпечення 
водопостачання, підвищення рівня 
енергозабезпеченості та інше” 

- - 

Розробка обласної програми туристичного 
знакування історичних пам’яток області. 

- - 

Розробка рекламної стратегії області та виготовлення 
рекламно-іміджевої продукції з популяризації 
туристичного потенціалу, (туристичних буклетів, 
путівників, методичних посібників, каталогів, проспектів, 
флаєрів тощо). 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Розміщення інформації про туристичні об’єкти області на: 
білбордах, сіті-лайтах та інших зовнішніх носіях реклами 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Участь у туристичних заходах, у тому числі ярмарках, 
виставках, форумах 
 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Створення нових туристичних, історичних, культурних та 
рекреаційних маршрутів 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

18. Безпека життя Забезпечення здійснення постійного моніторингу 
стану травматизму невиробничого характеру, вжиття 
дієвих заходів з попередження причин його 

Управління з питань цивільного 
захисту населення 

облдержадміністрації, Головні 

- - 
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виникнення, зменшення негативних наслідків з 
подальшим оприлюдненням результатів у засобах 
масової інформації 

управління Національної поліції, 
ДСНС України, управління 

захисту споживачів Головного 
управління 

Держпродспоживслужби, 
державна екологічна інспекція в 

області, обласне управління 
лісового та мисливського 

господарства, департаменти 
економічного розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури, 

агропромислового розвитку, 
освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
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 

- - 

Удосконалення регіональної та місцевих системи 
централізованого оповіщення для підвищення 
готовності органів управління до оперативного 
реагування 

- - 

Забезпечення ефективного функціонування 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту та взаємодії з об’єднаними 
територіальними громадами для зниження 
техногенних ризиків та підвищення рівня захисту 
населення 

- - 

Виконання заходів з приведення захисних споруд 
цивільного захисту до стану придатного до 
використання за призначенням 

- - 

Попередження загроз виникнення надзвичайних
ситуацій на територіях області з найбільш 
напруженим техногенним та екологічним станом 
шляхом впровадження систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на 
хімічно-небезпечних об’єктах та об’єктах 
підвищеної небезпеки 

- - 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 
шляхом визначення та облаштування місць 
масового відпочинку людей на водних об’єктах та

- - 
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оснащення комунальних аварійно-рятувальних 
служб необхідним обладнанням, забезпечення їх 
атестації та підготовки особового складу до дій за 
призначенням 
Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів 
області, незалежно від форм власності та 
господарювання, у частині впровадження систем та 
засобів протипожежного захисту 

- - 

Утворення нових та утримання існуючих 
підрозділів місцевої пожежної охорони (центрів 
безпеки громадян) на території населених пунктів 
області 

Державний, 
 місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Покращення екологічної інфраструктури 
(водопостачання, каналізація та переробка твердих 
побутових відходів) 

Державний, 
 місцеві 

бюджети, 
 інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Реконструкція системи відведення та очищення 
стічних вод Хмельницького обласного госпіталю 
ветеранів війни 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
середовища 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Ефективне та раціональне використання природних 
ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення 
природно-заповідного фонду, охорона водних, 
земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, 
розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно 
безпечного надрокористування 

Державний, 
 місцеві 

бюджети, 
 інші джерела  

У межах 
кошторисних 
призначень 

Постійне удосконалення системи профілактики 
правопорушень, посилення боротьби зі 
злочинністю, забезпечення публічної безпеки і 
порядку 

- - 

Забезпечення належного захисту прав споживачів, 
здійснення контролю за безпекою продукції, 
запобігання розповсюдженню товарів та послуг, які 
не відповідають обов’язковим вимогам 

- - 
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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 

- - 

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 

- - 

19. Розвиток 
інформаційного 
простору 

Інформування населення щодо соціально-
економічного, суспільно-політичного та культурного 
розвитку області шляхом розміщення відповідних 
матеріалів на офіційних веб-сайтах 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю, інші структурні 
підрозділи 

облдержадміністрації, Філія 
НТКУ “Хмельницька 

регіональна дирекція ‘Поділля-
центр”, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

- - 

Сприяння впровадженню у діяльність місцевих 
органів виконавчої влади сучасних інформаційних 
технологій, реформування сфери електронного 
урядування 

- - 

Підвищення конкурентоспроможності інформаційної 
продукції та інформаційних послуг  

- - 

Активне залучення інститутів громадянського 
суспільства та засобів масової інформації до боротьби 
з корупцією 

- - 

Інформування громадськості про діяльність 
громадських організацій та органів влади з 
формування та реалізації державної політики у різних 
сферах суспільного життя 

- - 

Сприяння у висвітленні діяльності органів влади у 
засобах масової інформації, на наявних медіа-
ресурсах та у соціальних мережах 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Організація та проведення прес-конференцій, прямих Відповідні У межах 
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ефірів, брифінгів, засідань “круглих столів” та 
виступів на радіо та телебаченні за участю керівників 
місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування 

місцеві бюджети бюджетних 
призначень 

Розвиток громадянського та інформаційного 
суспільства 

 - - 

Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом 
підтримки свободи слова в регіоні та розширення 
участі області в наповненні національного 
телерадіопростору 

 - - 

Сприяння встановленню максимальної відкритості, 
прозорості та підзвітності суспільству місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування 

 - - 

Проведення регулярних консультацій (діалогу) із 
громадськістю з найважливіших питань життя 
суспільства 

 - - 

Запровадження громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, посилення впливу інститутів 
громадянського суспільства на прийняття 
управлінських рішень та їх реалізацію 

 - - 

Укладання угод з редакціями засобів масової 
інформації на висвітлення діяльності обласної 
державної адміністрації та обласної ради 

 Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Пріоритет 4. Децентралізація влади та розвиток територій
20. Утворення та розвиток 

самодостатніх та 
фінансово-незалежних 
територіальних громад 
та їх об’єднань 
 

Створення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення розвитку 
територіальних громад 

Департаменти фінансів, 
економічного розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури, освіти та науки, 

охорони здоров’я, управління 
регіонального розвитку та 

будівництва 
облдержадміністрації,  

- - 

Надання організаційної та методичної підтримки 
щодо утворення об’єднаних територіальних громад, 
їх виконавчих органів 

- - 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
мешканцями громад, депутатами місцевих рад, 

- - 
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органами місцевого самоврядування щодо процесів 
децентралізації влади, добровільного об’єднання 
територіальних громад 

Хмельницький відокремлений 
підрозділ установи “Центр 

розвитку місцевого 
самоврядування”, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 

Забезпечення оптимального розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади шляхом передачі функцій 
виконавчої влади від місцевих адміністрацій 
виконавчим органам рад відповідного рівня 

- - 

Забезпечення отримання якісних публічних послуг 
жителями територіальних громад на місцевому рівні 

- - 

Проведення за участю органів місцевого 
самоврядування роботи з актуалізації 
перспективних планів формування територій 
громад області з метою забезпечення дотримання 
прав, свобод та законних інтересів всіх суб’єктів 
добровільного об’єднання територіальних громад 

- - 

21. Забезпечення 
комплексного розвитку 
територій об’єднаних 
громад 

Надання організаційної та методологічної підтримки 
у розробці регіональних стратегій розвитку та інших 
програмних документів об’єднаних територіальних 
громад 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки, 
охорони здоров’я, управління 

регіонального розвитку та 
будівництва 

облдержадміністрації, 
Хмельницький відокремлений 

підрозділ установи “Центр 
розвитку місцевого 

самоврядування”, центр 
перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ 

і організацій, 
райдержадміністрації, органи 

- - 

Забезпечення утворення освітніх округів, створення 
та розвиток опорних шкіл, здійснення оптимізації 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 
території об’єднаних територіальних громад 

- - 

Забезпечення повноцінного функціонування 
закладів охорони здоров’я, які надають первинну та 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

- - 

Забезпечення розробки та реалізації навчальних 
програм для новообраних голів об’єднаних 
територіальних громад, депутатів місцевих рад, 
старост, працівників виконавчих органів місцевих рад

- - 

Проведення семінарів, тренінгів з написання проектів 
регіонального розвитку, муніципальних послуг, 
комунікації та просторового планування 

- - 
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Сприяння участі територіальних громад у програмах 
міжнародної технічної допомоги, Швейцарсько-
Українському проекті “Підтримка децентралізації в 
Україні” DESPRO”; грантової програми ЄС 
“Підтримка політики регіонального розвитку 
України”, U-LEAD та інших проектах МФО 

місцевого самоврядування 
 

- - 

Поширення позитивного досвіду діяльності та 
реалізації інвестиційних проектів об’єднаних 
територіальних громад шляхом проведення семінарів, 
навчальних візитів в ОТГ та інші регіони 

- - 

Фінансова підтримка територіальних громад в рамках 
реалізації Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду III” 

Відповідні 
місцеві бюджети,

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

22. Розвиток 
інформаційного 
простору з питань 
реалізації реформи 
місцевого 
самоврядування та 
заходів з 
децентралізації 
державної влади 

Організація та проведення прес-конференцій, прямих 
ефірів, брифінгів, засідань “круглих столів” та 
виступів на радіо та телебаченні за участі керівників 
місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування з питань децентралізації 

Управління регіонального 
розвитку та будівництва, 

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 

інші структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 

Хмельницький відокремлений 
підрозділ установи “Центр 

розвитку місцевого 
самоврядування”, центр 

перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ 
і організацій, Філія НТКУ 
“Хмельницька регіональна 
дирекція ‘Поділля-центр”, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення інформування населення щодо 
реформи місцевого самоврядування, 
децентралізації влади, висвітлення заходів та 
позитивного досвіду у засобах масової інформації, 
теле- та радіопрограмах, офіційних сайтах органів 
державної влади та місцевого самоврядування  

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 
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Директор Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації             Ю.Гриневич 



 

 

Додаток 1 до Програми 
 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  
Хмельницької області на 2018 рік 

 

 
 

Директор Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації              Ю.Гриневич 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2016 рік
2017 рік, 

очікуванні 
дані 

2018 рік 
прогноз 

Темп 
приросту 

(зменшення) 
2018 рік 

у % до 2017 
року 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах, усього: 

млн. грн. 32960,6 35000,0 40250,0 115,0 

Індекс промислового виробництва % 104,5 102,0 105,0 х 
Індекс обсягу 
сільськогосподарської продукції  у 
% до попереднього року 

% 107,5 105,0 103,0 х 

Темп зростання (зменшення) 
обсягу капітальних інвестицій до 
попереднього року 

% 123,4 120,2 118,0 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
наростаючим підсумком з початку 
інвестування 

млн. дол. 
США 

165,5 169,6 172,4 101,7 

 у % до попереднього року % 99,2 102,5 101,7 х 

Обсяг експорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
314,4 401,5 426,4 106,2 

Обсяг експорту у % до 
попереднього року 

% 78,3 127,7 106,2 х 

Обсяг імпорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
325,5 400,9 417,2 104,1 

Обсяг імпорту у % до попереднього 
року 

% 125,6 123,2 104,1 х 

Індекс споживчих цін % 111,4 113,5 106,9 х 
Середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника 

грн. 4042,6 5800,0  6400,0 110,3 

Індекс реальної заробітної плати % 106,9 127,0 101,6 x 
Заборгованість з виплати заробітної 
плати, усього (на кінець року) 

млн. грн. 1,9 5,0 2,0 40,0 



Додаток 2 до Програми 

Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів на 2018 рік 
 

№  
з/п 

Найменування інвестиційного проекту  
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.)

 Обсяг фінансування у 2018 році (тис. грн.) 

Усього 

у тому числі за рахунок: 

коштів 
державного 

бюджету 

коштів 
відповідних 

місцевих 
бюджетів 

інших 
джерел 

фінансуван
ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Освіта 
Білогірський район 

 
 Капітальний ремонт (заміна вікон) Ямпільської ЗОШ  
 І-ІІІ ст.. 

2018 
Покращення 

якості освітніх 
послуг 

616,0 616,0 - 616,0 - 

Віньковецький район 

 
Капітальний ремонт харчоблоку Віньковецького НВК  
по вул. Заславській,13  

2018 

Створення 
належних 

санітарних умов 
для харчування 

учнів 

1264,1 1224,8 1102,3 122,5 - 

 Реконструкція тепло генераторної Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст.  2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

557,6 557,6 501,8 55,8 - 

 
Влаштування системи опалення та тепломережі до 
корпусу №2 Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 
269,5 269,5 242,5 27,0 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення стін, фасадів) 
Охрімовецького НВК 

2018 1267,4 1227,1 1104,4 122,7 - 

 
Реконструкція покрівлі (заміна м’якої покрівлі на 
покрівлю з металопрофілю) Зіньківського НВК  

2018 
2658,3 2658,3 2392,5 265,8 - 

 
Капітальний ремонт ( утеплення стін фасадів) 
Подолянського НВК  

2018 545,4 545,4 490,9 54,5 - 

 
Завершення робіт з розширення дитячого садочка з 
добудовою до 25 місць у с. Майдан-Олександрівський 

2012-2018

Забезпечення 
якісного 

дошкільного 
навчального 

процесу 

242,5 242,5 240,0 2,5 - 
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 Виконання програми «Шкільний автобус» 2018 

Забезпечення 
стабільного 

підвезення учнів 
та дітей до 

освітніх закладів 

2000,0 2000,0 1350,0 650,0 - 

Волочиський район 
 Капітальний ремонт Соломнянської ЗОШ школи І-ІІІ ст. 2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

2078,2 2078,2 1870,4 207,8 - 

 

Капітальний ремонт даху та покрівлі, утеплення 
фасадів та перекриття, заміна вікон будівлі школи та 
спортзалу Наркевицької ЗОШ І-ІІІ ст. по 
вул. Вишневій, 8  

2018 6459,4 6368,7 5731,8 636,9 - 

 
Придбання шкільного автобуса для Купільської  
ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 1700,0 1700,0 1530,0 170,0 - 

Городоцький район 

 
Капітальний ремонт приміщення майстерні 
Городоцької ЗОШ №2 І-ІІІ ст., по вул.А.Бухти, 9  

2018 
Покращення 
навчального 

процесу 
899,9 899,9 809,9 90,0 - 

 
Капітальний ремонт приміщення їдальні Городоцької 
ЗОШ №2 І-ІІІ ст., по вул. А.Бухти, 9 

2018 

Створення 
належних 

санітарних умов 
для харчування 

учнів 

1401,0 1401,0 1260,9 140,1 - 

 
Капітальний ремонт будівлі №1 ЗОШ І-ІІІ ст., по 
вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів  

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

1473,6 1473,6 1320,0 153,6 - 

 
Капітальний будівлі №2 ЗОШ І-ІІІ ст., по 
вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів  

2018 2032,5 2032,5 1828,0 204,5 - 

 
Капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню 
будівель №3 ЗОШ І-ІІІ ст., вул.Б.Хмельницького, 44 
смт Сатанів  

2018 1681,3 1681,3 1500,0 181,3 - 

 
Придбання шкільного автобусу за державною 
програмою «Шкільний автобус» 

2018 

Забезпечення 
стабільного 

підвезення учнів 
та дітей до 

освітніх закладів 

1500,0 1500,0 1350,0 150,0 - 

Деражнянський район 

 
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, 
горищного перекриття та заміна вікон) Деражнянської 

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
4582,9 4582,9 4124,6 458,3 - 
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ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Лесі Українки, 9  та 
енергозберігаючих 

заходів  
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, 
горищного перекриття) Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1 по вул. Миру. 64  

2018 1234,0 1234,0 1110,6 123,4 - 

 
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) №4 «Журавлик» 
по вул.Прилюка, 15А у м. Деражня  

2018 1384,4 1384,4 1246,0 138,4 - 

 
Капітальний ремонт будівлі Волоського НВК (заміна 
перекриття та покрівлі, утеплення фасадів та 
горищного перекриття) по вул. Шкільній, 1 

2018 2049,2 2049,2 - 2049,2 - 

 
Реконструкція будівлі Будинку творчості дітей та 
юнацтва по вул.Володимира Соломчука, 3, м. Деражня 

2018 596,0 596,0 536,4 59,6 - 

Дунаєвецький район 

 
Капітальний ремонт будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ст., гімназія» (утеплення фасадів та горищного 
перекриття) по вул.Шевченка, 58 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

3423,4 3423,4 2908,2 515,1 - 

 Капітальний ремонт даху Залісецької ЗОШ І-ІІІ ст. 2018-2020
Виведення будівлі 
з предаварійного 

стану  
1500,0 1500,0 1500,0 - - 

 
Капітальний ремонт Міцівецької  ЗОШ І-ІІ ст. по 
вул. Б. Хмельницького, 55В 

2018-2019

Високий ступінь  
розвитку 
технічної 

інфраструктури 

3682,2 3682,2 3682,2 - - 

Ізяславський район 

 

Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) 
Ізяславського НВК "ЗОШ І ст. дитячий ясла-садок 
комбінованого типу №6 міської ради по 
провул. Горинському, 2  

2018 

Впровадження 
енергоефективних та
енергозберігаючих 

заходів 

4000,0 4000,0 - 4000,0 - 

Кам’янець-Подільський район 

 
Добудова внутрішнього туалету та їдальні в 
Чабанівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

2016-2018

Покращення 
якості освітніх 

послуг 

1471,0 483,4 - 483,4 - 

 
Реконструкція даху та перекриття Чорнокозинецького 
НВК « ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», с. Чорнокозинці 

2018 1 804,2 1804,2 - 1804,2 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення) 2-х корпусів 
Довжоцького  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіуму» по 
вул. Шкільній, 2 

2018 1795,3 611,0 - 611,0 - 
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Капітальний ремонт даху Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
по вул. Кірова, 1 

2018 1020,0 1020,0 - 1020,0 - 

 
Реконструкція системи опалення Чабанівської ЗОШ  
I-III cт. 

2016-2018

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

630,0 147,4 - 147,4 - 

 
Будівництво футбольного поля із штучним покриттям 
Жванецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 9 

2018 

Створення 
належних умов 
для навчання та 
занять спортом 

1417,0 1417,0 1275,3 141,7 - 

 
Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в 
Орининській ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Тараса Шевченка, 130

2018 1360,5 1360,5 1218,8 141,7 - 

 
Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в 
Кульчиєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Першотравнева 
10/1 

2018 1362,5 1362,5 1226,2 136,3 - 

 
Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в 
Довжоцькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум» по вул. 
Шкільна, 2 

2018 1417,3 1417,3 1275,6 141,7 - 

 
Будівництво футбольного поля із штучним покриттям в 
Чабанівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ» по 
вул. Чапаєва, 3 

2018 594,6 594,6 490,1 59,5 - 

Красилівський район 

 
Капітальний ремонт покрівлі 
Красилівського  НВК «Гімназія та ЗОШ І ст.» 

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
заходів   

2500,0 2500,0 - 2500,0 - 

 Капітальний ремонт школи у с. Заслучне  2018 Покращення 
якості освітніх 

послуг 

1471,6 1471,6 1324,4 147,2 - 

 
Будівництво ДНЗ загального типу на 75 місць по 
вул.Грушевського,1 в м. Красилові 

2018-2019 13412,3 6552,0 5896,8 655,2 - 

Летичівський район 

 
Капітальний ремонт Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(утеплення стін та покрівлі) 

2018 
Впровадження 

енергозберігаючих 
заходів 

2702,7 2702,7 2702,7 - - 

 
Капітальний ремонт Лисогірської ЗОШ І-ІІ ст. по 
вул. Вишнева, 1  

2018 Покращення 
надання якості 
освітніх послуг 

1385,4 1385,4 1200,0 185,4 - 

 
Капітальний ремонт Ярославського ДНЗ  ясла-садка 
«Дзвіночок» по вул. Центральна, 3  

2018 753,2 753,2 650,0 103,2 - 

Новоушицький район 
 Капітальний ремонт даху будівлі №1 Новоушицького 2018 Впровадження 1500,0 1500,0 1450,0 50,0 - 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

5

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія» енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

 
Завершення капітального ремонту спортивної зали 
приміщення Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 3777,2 1811,7 1811,7 - - 

 
Капітальний ремонт даху першого корпусу 
Новоушицького ДНЗ «Дзвіночок»  

2018 1290,6 1290,6 1261,3 29,3 - 

 
Вимощення площадки та влаштування огорожі на 
території районного будинку дитячої творчості 

2018 Покращення 
функціонування 

закладу 

1484,1 1484,1 1464,4 19,7 - 

 Реконструкція фасадів будинку дитячої творчості 2018 250,0 250,0 - 250,0 - 
Полонський район 

 Реконструкція Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 2017-2018 Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

11357,8 7000,0 6000,0 1000,0 - 
 Капітальний ремонт Полонської гімназії 2017-2018 7533,1 4700,0 4700,0 - - 

 Капітальний ремонт Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 2017-2018 3283,4 3500,0 3300,0 200,0 - 

 Реконструкція Новоселицького ДНЗ «Журавлик» 2018-2019
Покращення 

інфраструктури 
села 

4399,3 7000,0 6850,0 150,0 - 

Славутський район 

 

Реконструкція опорного закладу – Малоправутинський 
НВК «ДНЗ – школа І-ІІІ ст.» (добудова спортивної зали, 
покращення енергоефективності будівлі) вул.Шкільна, 
30 

2018-2019 Покращення 
надання якості 

освітніх послуг. 
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

15245,9 15245,9 12488,1 2757,8 - 

 
Капітальний ремонт (заміна даху та покрівлі) 
Миньковецького НВК 

2018 1656,6 1656,6 - 1656,6 - 

 
Капітальний ремонт будівлі Улашанівського  НВК 
«ДНЗ – середня ЗОШ I –III ст.» (заміна даху з 
утепленням покрівлі) 

2018-2019 650,0 650,0 - 650,0 - 

 
Капітальний ремонт (заміна даху, утеплення фасаду) 
Лисиченського НВК 

2018 413,4 413,4 - 413,4 - 

 Будівництво спортзалу у с.Цвітоха  2018-2020
Поліпшення умов 
зайняття спортом 

5780,6 5780,6 5780,6 - - 

 
Капітальний ремонт будівлі дитячого оздоровчого 
таботу «Голубі озера Славутчини» 

2018-2019
Покращення умов 

оздоровлення 
дітей 

1350,0 1350,0 1350,0 - - 

Старосиняський район 

 
Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) 
Старосиняського ДНЗ №1 «Зернятко»  

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
1459,7 1421,7 1278,7 143,0 - 
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та 
енергозберігаючих 

заходів 
 

 
Реконструкція Старосинявського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., 
гімназія  

2017-
2018 

Покращення 
надання якості 
освітніх послуг 

7060,1 4060,1 3650,1 410,0 - 

Хмельницький район 

 
Капітальний ремонт утеплення фасаду Копистинського 
НВК по вул.Щорса, 1/4 

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

2120,0 2120,0 - 2120,0 - 

 
Капітальний ремонт будівлі Пироговецької ЗОШІ I-III 
ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна 
покрівлі та утеплення фасаду) вул.Центральна, 29 

2018 3820,0 3820,0 - 3820,0 - 

 
Капітальний ремонт утеплення фасаду Іванковецького 
НВК по вул.Шкільна, 2 

2018 1701,0 1709,0 1538,1 170,9 - 

 
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 
на території Ружичанського НВК 

2018 
Поліпшення умов 

для заняття спортом
2400,0 2400,0 2160,0 240,0 - 

 Будівництво дитячого садка у с.Давидківці 2018-2019
Покращення 

якості надання 
освітніх послуг 

14033,7 8000,0 7300,0 700,0 - 

Чемеровецький район 

 
Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 35, с. Жердя 

2018-2019 Створення умов 
для надання 

високоякісних 
освітніх послуг 

8965,0 6765,0 6088,5 676,5 - 

 
Заміна вікон у Свіршковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та 
Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 2980,0 2980,0 - 2980,0 - 

 
Будівництво модульної тепло генераторної станції на 
твердому паливі потужністю 200 кВт для опалення 
Гуківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

1185,0 1185,0 948,0 237,0 - 

Шепетівський район 

 
Капітальний ремонт будівлі Судилківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. по вул. Шкільна, 1а  

2018-2019 Створення 
сприятливих умов 

для надання 
високоякісних 
освітніх послуг   

15583,0 7873,3 7086,0 787,3  - 

 
Реконструкція ДНЗ “Калинонька” по вул.Миру, 121В, 
с.Серединці 

2018 1 851,2 1851,2 1851,2 - - 

 
Капітальний ремонт будівлі філії опорної школи в 
с.Судилків (початкова школа-ДНЗ) 

2018 3000,0 3000,0 3000,0 - - 
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Капітальний ремонт будівлі філії опорної школи в 
с.Лозичне (початкова школа-ДНЗ) 

2018 3000,0 3000,0 3000,0 - - 

 
Капітальний ремонт будівлі дитячого садочка по вул 
.К.Маркса, 7 у с. Чотирбоки  

2017-2019 4616,9 3516,9 3516,9 - - 

 

 Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Корчик  1992-2018
Покращення 

якості освітніх 
послуг 

28404,6 9745,4 7745,4 2000,0 - 

 
Капітальний ремонт Грицівського ясел-садка (центр 
розвитку) на вул. Шевченка, 4 

2017-2018

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючи

х заходів 

1498,7 505,0 500,0 5,0 - 

 
Будівництво котельні у Мокіївській ЗОШ І-ІІІ ст. по 
вул. Шкільна, 13 

2017-2018 1164,1 833,0 833,0 - - 

 
Будівництво котельні в Ленковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
вул. Шкільна, 22 

2017-2018 1077,3 744,8 744,8 - - 

 
Капітальний ремонт з утепленням зовнішніх стін 
Михайлюцької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Мазунова 44 "В"  

2018 2024,8 2024,8 1822,3 202,5 - 

 
Капітальний ремонт з утепленням зовнішніх стін 
Плесенської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Миру,5 

2018 1579,4 1579,4 1421,4 158,0 - 

Ярмолинецький район 

 
Реконструкція приміщення для облаштування спалень 
для першокласників Ярмолинецького НВК 

2018 
Покращення 

якості освітніх 
послуг 

1800,0 1800,0 - 1800,0 - 

 
Утеплення покрівлі та фасаду спортивного залу 
Ярмолинецької ДЮСШ  

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

1833,4 1826,1 1643,5 182,6 - 

 
Капітальний ремонт спортзалу №2 Ярмолинецького 
НВК 

2018 
Поліпшення умов 
зайняття спортом 

1050,0 1050,0 - 1050,0 - 

м.Хмельницький 

 
Будівництво ДНЗ на 120 місць на пров. Шостаковича, 
28-А 

2016-2018

Збільшення рівня 
охоплення дітей 

дошкільною 
освітою 

18108,0 7793,1 3818,6 3974,5 - 

 Будівництво НВК по вул. Залізняка, 32 2017-2018 
Покращення 

якості освітніх 
послуг 

99829,7 63829,7 31276,6 32553,1 - 
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Підвищення енергетичної ефективності закладів 
бюджетної сфери міста Хмельницького 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

19127,7 19127,7 - 1700,0 

11839,7 – 
кредитні 
кошти, 

5588,0 0- 
грантові 
кошти 

м. Кам’янець-Подільський 

 
Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ №16 по 
вул. Гагаріна, 60, у т. ч. виготовлення ПКД 

2018 Поліпшення 
якості та 

доступності 
освіти. 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючи

х заходів 

1495,0 1495,0 1451,5 43,5 - 

 
Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ №15 по 
вул. 30 років Перемоги, у т. ч. виготовлення ПКД 

2018 3000,0 3000,0 2912,6 87,4 - 

 
Будівництво нового корпусу ДНЗ №16 по вул. 
Гагаріна, 60 (коригування) 

2018 24180,9 24180,9 23476,6 704,3 - 

 
Капітальний ремонт опалювальної системи НВК №3 по 
вул. Панівецькій, 11 (коригування) 

2018 3000,0 3000,0 2912,6 87,4 - 

 
Капітальний ремонт будівлі спортзалу НВК №9 по 
вул.Драгоманова,12, в т. ч. виготовлення ПКД 

2018 600,0 600,0 582,5 17,5 - 

м.Нетішин 

 
Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей на 
металопластикові, лінолеуму, світильників) ДНЗ (ясла-
садок) №7 "Оленка" по вул.Шевченка, 12  

2018 
Поліпшення 

експлуатаційних 
характеристик 

1340,0 1340,0 670,0 670,0 - 

м. Славута 

 
Капітальний ремонт-термомодернізація будівлі ДНЗ 
ясел-садка №6 "Золота рибка" по вул. Миру, 6  

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

5316,9 100,0 - 100,0 - 

 
Капітальний ремонт-термомодернізація будівлі 
навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Марії 
Лисенко, 2А  

2018 8294,3 100,0 - 100,0 - 

 
Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних 
блоків) будівлі навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
по вул. Марії Лисенко, 2А  

2016-
2018 

1794,6 70,0 - 70,0 - 

 
Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних 
блоків) будівлі навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
по вул. Гната Кузовкова, 12  

2018 6484,3 30,0 - 30,0 - 

 
Капітальний ремонт з утепленням горищного 
перекриття в будівлі ДНЗ №9 "Теремок" по вул. 
Козацька, 49  

2018 3021,0 30,0 - 30,0 - 

 Реконструкція системи опалення з впровадженням 2018 915,5 30,0 - 30,0 - 
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технології  електричного теплоакумуляційного обігріву 
в НВО №2  

 
Реконструкція корпусу №1 НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., 
гімназія" по вул.Соборності, 9  

2016-
2018 

Покращення 
якості освітніх 

послуг 

38207,5 1000,0 - 1000,0 - 

 
Реконструкція сходової групи та внутрішніх 
приміщень НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія"№ 

2018 331,3 40,0 - 40,0 - 

 
Реконструкція будівлі ДНЗ №1 "Оленка" по вул. Миру, 
76  

2018 - 80,0 - 80,0 - 

м.Старокостянтинів 

 
Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №5 по вул. Пугачова, 3 

2013-2018

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

11471,9 4730,5 4257,5 473,0 - 

 

Капітальний ремонт покрівлі Старокостянтинівського 
НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» імені Героя 
України С.М.Бондарчука вул. Ессенська, 4 (з 
утепленням перекриття) 

2017-2018 4506,3 4371,6 3934,7 437,2 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі ) 
ліцею по вул. Миру 

2018 8581,4 8581,4 7723,3 858,1 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ЗНЗ І-
ІІІ ст. № 3 по вул. Боженка, 2   

2018 2714,2 2714,2 2442,8 271,4 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі)  ЗНЗ 
І-ІІІ ст. №4 по вул. 1 Травня, 22  

2018 1406,5 1406,5 1265,9 140,7 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі)  ЗНЗ 
І-ІІІ ст. №6 по вул. Чкалова, 4 

2018 4756,3 4756,3 - 4756,3 - 

м.Шепетівка 

 
Капітальний ремонт будівлі Шепетівського ДНЗ (ясла-
садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» по 
вул.Горбатюка, 34  

2018 Впровадження 
енергоефективних 

та  
енергозберігаючих 

заходів 

7801,5 7801,5 7021,4 780,1 - 

 

Капітальний ремонт будівлі Шепетівського НВК №1 у 
складі «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України 
М. Дзявульського (утеплення стін, суміщеного 
покриття, заміна вікон і дверей)  

2018 6518,6 6518,6 5540,8 977,8 - 

 

Капітальний ремонт приміщення спортивного залу 
Шепетівського НВК №3 у складі «ЗОШ ім. Рибака та 
ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
по вул. Українська 

2018 
Покращення 

якості надання 
освітніх послуг 

3429,8 3429,8 3086,8 343,0 - 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Білогірський район 

 Придбання для ЦРЛ рентгенапарату 2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

1800,0 1800,0 - 1800,0 - 

Віньковецький район 

 
Капітальний ремонт Осламівської амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини 

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

2300,0 2300,0 2277,0 23,0 - 

Волочиський район 

 
Капітальний ремонт фасадів дитячого корпусу 
Волочиської ЦРЛ по вул. Незалежності, 68  

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

1704,7 1685,0 1516,5 168,5 - 

Городоцький район 

 
Капітальний ремонт ЦПМСД Сатанівської селищної 
ради по вул.Заводській, 6  2018 

Покращення 
якості надання 

медичних послуг 
1122,3 1122,3 1010,0 112,3 - 

Деражнянський район 

 
Капітальний ремонт будівлі інфекційного корпусу 
Деражнянської  ЦРЛ вул. Подільська, 1  

2018-2020
Впровадження  

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих  
заходів 

Покращення  умов  
перебування та  
обслуговування   

хворих 

3605,9 3605,9 2893,7 712,2  

 
Капітальний ремонт будівлі стаціонару (старого та 
нового лікувальних корпусів) ЦРЛ вул. Подільська,1  

2018-2020 15283,8 6000,0 2943,0 3057,0 - 

Дунаєвецький район 

 
Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦРЛ 
по вул.Горького, 7  

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

1947,6 1914,2 1722,0 192,2 - 

 
Реконструкція покрівлі будівлі хірургічного корпусу 
ЦРЛ, вул. Горького, 7 

2018 2998,3 2975,6 2678,0 297,6 - 

 
Придбання для ЦРЛ: 

УЗД апарату 
Фіброгастрокопу 

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

 
1800,0 
1600,0 

 
1800,0 
1600,0 

 
- 
- 

 
1800,0 
1600,0 

 
- 
- 

 Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 АЗПСМ по 2018 Підвищення рівня 1490,0 1490,0 1490,0 - - 
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вул. Травневій,22 в смт Дунаївці задоволення 
соціальних потреб 

 

Придбання автомобілів з метою розвитку сільської 
медицини (забезпечення автотранспортом лікарів 
сільської медицини та перевезення хворих на 
гемодіаліз) 

2018-
2020 

Покращення 
якості на 

мобільності 
надання послуг 

880,0 880,0 880,0 - - 

Кам’янець-Подільський район 

 
Капітальний  ремонт будівлі ЦРЛ (утеплення фасадів, 
цоколя, горища, заміна вікон, дверей) по 
вул..Матросова,30, с.Мукша Китайгородська   

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

в районі 

10104,3 10104,3 9094,3 1010,0 - 

 
Терапевтичний корпус ЦРЛ вул. Матросова,1, 
с.Жовтневе 

1992-
2019 

35000,0 12200,0 10980,0 1220,0 - 

 Капітальний  ремонт інфекційного  відділення  ЦРЛ 2018 4800,0 4752,8 4277,8 475,0 - 
 Капітальний  ремонт патанатомічного відділення ЦРЛ 2018 3000,0 3000,0 2700,0 300,0 - 
 Придбання для ЦРЛ УЗД апарату 2018 1800,0 1800,0 - 1800,0 - 

Красилівський район 

 
Капітальний ремонт неврологічного відділення 
Красилівської ЦРЛ 

2018 
Поліпшення умов 

перебування 
хворих  

1493,5 1493,5 1450,0 43,5 - 

 Будівництво  АЗПСМ в с.Чернелівка 2018 
Підвищення рівня 

задоволення 
соціальних потреб 

3000,0 3000,0 2700,0 300,00 - 

Новоушицький район 

 Капітальний ремонт лікувального корпусу ЦРЛ 2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

4500,0 4500,0 4420,9 79,1 - 

 
Реконструкція вентиляційної системи лікувальної 
корпусу ЦРЛ  

2018 

Покращення 
функціонування 

закладу 

1300,0 1300,0 1267,4 32,6 - 

 Капітальний ремонт харчоблоку ЦРЛ 2018 1400,0 1400,0 - 1400,0 - 
 Придбання санітарного автомобіля для  ЦРЛ 2018 500,0 500,0 - 500,0 - 

 
Капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної 
систем лікувального корпусу ЦРЛ 

2018 100,0 100,0 - - 
100,0  
кошти 

спонсорів 
Полонський район 

 
Утеплення фасаду хірургічного відділення та 
капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу ЦРЛ 
ім.Н.С.Говорун із заміною віконних та дверних блоків 

2018-2019
Впровадження 

енергоефективних 
та 

Проектно-кошторсна документація виготовляється 
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енергозберігаючих 
заходів 

 
Славутський район 

 
Капітальний ремонт інфекційного відділення (заміна 
покрівлі, утеплення даху) ЦРЛ 

2018  

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

645,0 645,0 - 645,0 - 

Старокостянтинівський район 

 Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки ЦРЛ 2018 
Створення умов 
для пацієнтів та 

персоналу 
731,5 731,5 - 731,5 - 

Старосинявський район 

 
Капітальний ремонт приміщення головного  корпусу 
ЦРЛ  

2018 
Створення 

комфортних умов 
перебування 

хворих та 
медпрацівників у 

лікарні 

1496,8 1488,4 1338,4 150,0 - 

 

Капітальний ремонт приміщень терапевтичного 
відділення ЦРЛ   2018 990,1 990,1 691,1 299,0 - 

Теофіпольський район 

 
Реконструкція дитячого відділення корпусу дитячого і 
терапевтичного відділень під інфекційне відділення 
ЦРЛ по вул. Заводська, 2  

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

1713,7 1713,7 1542,3 171,4 - 

 
Капітальний ремонт (утеплення фасадів, 
облаштування входів) будівлі Теофіпольської АЗПСМ 
по вул. Заводській 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

836,2 836,2 752,6 83,6 - 

Хмельницький район 

 
Капітальний ремонт будівлі головного корпусу та 
поліклініки ЦРЛ по Львівському шосе,1 у 
м. Хмельницькому 

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

3570,0 3570,0 3213,0 357,0  

Чемеровецький район 

 
Реконструкція першого поверху терапевтичного 
корпусу ЦРЛ  під відділення невідкладної (екстреної) 
медичної допомоги  

2018 
Покращення 

надання екстреної 
медичної допомоги

7985,8 7985,8 7187,2 798,6 - 
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 Придбання для ЦРЛ УЗД апарату 2018 1800,0 1800,0 - 1800,0 - 
Шепетівський район 

 
Придбання фізіотерапевничного обладнання для 
комунального закладу Шепетівського ЦПМСД 
Ленковецької АЗПСМ 

2017-2018
Покращення 

якості медичних 
послуг 

20,2 20,2 20,0 0,2 - 

 
Реконструкція приміщень хірургічного відділення 
ЦРЛ по вул. В. Котика, 85, м. Шепетівка 

2018 
Покращення 

якості медичних 
послуг 

1564,4 1564,4 1406,0 158,4 - 

Ярмолинецький район 

 
Капітальний ремонт першого поверху поліклінічного 
відділення ЦРЛ 

2018 
Покращення 

якості надання 
медичних послуг 

2235,0 2217,7 - 2217,7 - 

 Придбання для ЦРЛ УЗД апарату 2018 1800,0 1800,0 - 1800,0 - 

 
Капітальний ремонт приміщення комунального 
закладу Ярмолинецького ЦПМСД 

2018 2100,0 2100,0 - 2100,0 - 

 Капітальний ремонт терапевтичного відділення ЦРЛ 2018 2100,0 2100,0 - 2100,0 - 
м.Нетішин 

 
Капітальний ремонт будівлі  поліклініки (заміна вікон 
1-4 поверхів) по вул. Лісова, 1 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

1513,6 1513,6 1000,0 513,6 - 

 
Реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії 
сімейного лікаря по вул. Солов’євська, 135 

2018 
Підвищення рівня 

задоволення 
соціальних потреб 

2573,2 2573,2 2000,0 573,2 - 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Білогірський район 

 
Каптаж джерел для водопостачання населення 
смт Білогір’я (реконструкція) 

1992-2018
Забезпечення 

населення 
якісною питною 

водою 

14004,0 4000,0 3600,0 400,0 - 

 
Капітальний ремонт водопроводу вул. Лесі Українки, 
вул. Молодіжна с. Коритне 

2018 880,6 880,6 880,6 - - 

 
Капітальний ремонт водопроводу по вул.. І. Павлюка, 
вул. Корчмівська та вул.. Лісова  

2018 659,2 518,0 518,0 - - 

 
Реконструкція каналізаційного колектора від ЦРЛ до 
каналізаційних очисних споруд по вул. Миру, вул. 
Шевченка у смт Білогір’я  

2018 
Очищення стічних 

вод 

1460,0 1460,0 1314,0 146,0 - 

 
Будівництво другої черги каналізаційних очисних 
споруд  вул.Шевченка, у смт Білогір’я 

2018 3500,0 3500,0 3150,0 350,0 - 

Віньковецький район 

 
Будівництво очисних споруд каналізації потужністю 
500 м3/добу у смт Віньківці  

2018-2019
Очищення стічних 

вод 
11303,2 11128,3 10015,5 1112,8 - 

 
Капітальний ремонт водопроводу «Гаївка» до селища 
Віньківці 

2018 

Забезпечення 
жителів села 

питною водою 

3291,2 2327,7 2304,4 23,3 - 

 

Нове будівництво зовнішніх  мереж водопостачання 
по вулицях Лісова, Віталія Мельника, Мартинівка, 
П.Кондратюка, Лесі Українки, Корчагіна села 
Женишківці  

2018 978,0 978,0 880,2 97,8 - 

 
Реконструкція  водопровідної мережі  по вулицях 
Шевченка та Франка в с. Охрімівці  

2018 264,1 264,1 237,6 26,5 - 

 Капітальний ремонт вул.Писаренка у с.Зіньків  2018 
Розвиток 

інфраструктури 
доріг 

2429,2 2429,2 2136,3 242,9 50,0 

 
Капітальний ремонт парку Молодіжний у 
смт Віньківці  

2018 Забезпечення 
благоустрою 

селища 

2000,0 2000,0 1980,0 20,0 - 

 
Капітальний ремонт площі Тараса Шевченка по 
вул.Соборної України у смт Віньківці  

2018 2000,0 2000,0 1980,0 20,0 - 

Волочиський район 

 
Будівництво зовнішніх мереж питного водогону вул. 
Трудова, Гагаріна, Набережна, І.Кучера с.Чернява 
Наркевицької ОТГ 

2018 
Забезпечення 

якісною питною 
водою 

630,0 630,0 - 630,0 - 
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Городоцький район 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. 
Шевченка, І. Кучера с. Куманів  

2018 
Забезпечення 

жителів якісною 
питною водою 

1496,3 1458,8 - 1458,8 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. 
Ярослава Мудрого, Дивного, Ліни Костенко, 
Мамлюка, Сковороди, Зелена с. Пільний Олексинець  

2018 1498,0 1412,6 - 1412,6 - 

 Реконструкція системи водопостачання у с. Борщівка  2018 1431,2 1431,2 1288,0 143,2 - 

 
Будівництво очисних споруд каналізації 
продуктивністю 700 м.куб/добу у м.Городок  

2018-2019
Очищення стічних 

вод 
15341,3 7500,3 6750,3 750,0 - 

 
Реконструкція лазні по вул. Грушевського, 114, 
м.Городок  

2018 Покращення 
інфраструктури 

села 

9072,3 9072,3 8165,1 907,2 - 

 
Придбання автогрейдера для Сатанівського 
комунального підприємства «Сатанівське» 

2018 2000,0 2000,0 1800,0 200,0 - 

 
Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Тельмана 
(від вулиці Качинського до вул..Симонова) у 
м.Городок  

2018 
Розвиток 

інфраструктури 
доріг 

12219,5 12219,5 10997,5 1222,0 - 

Деражнянський район 

 
Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по 
вул. Є.Андріюка та частково  по вул.Барська в 
м.Деражня 

2018 
Забезпечення 

жителів якісною 
питною водою 

1860,3 1860,3 - 1860,3 - 

Дунаєвецький район 

 Будівництв об’їзної дороги м. Дунаївці, ІІІ черга 2018-2019
Розвиток технічної 

інфраструктури 
100000,0 100000,0 100000,0 - - 

 
Капітальний ремонт вулиці Франца Лендера (Фрунзе) 
в м.Дунаївці 

2018-2020
Забезпечення 

жителів якісною 
питною водою 

11762,1 11762,1 11762,1 - - 

 

Забезпечення доступності  та безпечних умов 
отримання  послуг жителями громади через 
будівництво надземного пішохідного шляхопроводу 
через залізничні колії станції Дунаївці  

2018-2020

Високий ступінь  
розвитку 
технічної 

інфраструктури 

18707,5 6235,8 4000,0 1000,0 

1235,8 
джерела 

незаборонені 
законом 

 

Cтворення 2-х підрозділів місцевої пожежної охорони 
для забезпечення доступності послуг у сфері надання 
пожежної допомоги на території сільських населених 
пунктів новоствореної Дунаєвецької міської ОТГ 

2018 

Забезпечення 
безпеки у сфері 

надання пожежної 
допомоги на 

1800,0 1800,0 1440,0 360,0 - 

 
Придбання автобусів  для організації пасажирських 
перевезень на території  Дунаєвецької міської ОТГ 

2018-2020
Покращення умов 
життя у сільській 

місцевості 
5835,0 5835,0 5835,0 - - 
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Ізяславський район 

 
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення Білотин- Ізяслав 
через Михлю 

2018 
Капітальний 

ремонт дороги 
загального 

користування 
місцевого 
значення 

14000,0 
(орієнтовна 

вартість) 
14000,0 11000,0 3000,0 - 

 
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення Н.Гутисько- 
(Білогір’я,  Плужне) 

2018 
8088,0 

(орієнтовна 
вартість) 

8088,0 - 8088,0  

 
Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
с.Ліщани 

2018 
Забезпечення 

жителів якісною 
питною водою 

566,2 566,2 - 566,2 - 

Кам’янець-Подільський район 

 
Будівництво нових та реконструкція старих 
водопровідних систем у сільській місцевості 

2018 
Забезпечення 

сільського 
населення питною 

водою 

5000,0 5000,0 4500,0 500,0 - 

 Будівництво водопровідної мережі частини с. Оринин 2018 1499,9 1499,9 - 1499,9 - 

 
Програма розвитку автомобільних доріг загального 
користування району на 2016-2018 роки 

2016-2018

Покращення 
якості 

автомобільних 
доріг 

14376,0 2450,0 - 2450,0 - 

 
Капітальний ремонт вул. Центральна (від вул. 
Смірнова до вул.. Радгоспна) та вул.. Радгоспна (від 
вул.. Шкільна до вул.. Центральна) с. Довжок  

2018 1300,4 1300,4 1300,4 - - 

 
Капітльний ремонт вул. Першотравнева (від вул. 
Тручка до домоволодіння вул. Першотравнева,1) с. 
Довжок  

2018 1500,0 567,0 567,0 - - 

 Капітальний ремонт вул. Пудлівецької с. Зіньківці  2018 407,9 407,9 310,0 97,9 - 
Красилівський район 

 Реконструкція очисних споруд №1  м.Красилів 2018 
Очищення стічних 

вод 
30000,0 30000,0 27000,0 3000,0 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопроводу сіл 
М.Пузирки та Трусилівка  

2018  
Забезпечення 

питною водою 
населення 

2200,0 1000,0 300,0 700,0 - 

 
Будівництво вуличного водогону села Писарівка 
(коригування) 

2018  2360,0 1210,2 500,0 710,2 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу в 
с. В.Медведівка  

2018 1170,2 1170,2 - 1170,2 - 

Летичівський район 

 Реконструкція очисних споруд смт Летичів   2018 
Реконструкція 

очисних споруд 
2000,0 2000,0 2000,0 - - 

 Будівництво розвідувально-експлуатаційної 2017-2018 Забезпечення 719,3 598,1 598,1 - - 
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свердловини та мережі водопостачання по вул. 
Центральній та вул. Колгоспній у с. Гречинці 

питною водою 
населення 

 
Будівництво експлуатаційно-розвідувальної 
свердловини та мережі водопостачання у с. Сахни 

2017-2018 364,6 342,9 342,9 - - 

 
Будівництво мережі водопостачання по вул. 
Центральній у с. Майдан-Голенищівський 

2017-2018 401,9 239,3 239,3 - - 

 Реконструкція водопровідної мережі с. Ярославка  2018 3007,5 2833,6 2688,7 144,9  
 Капітальний ремонт вул. І.Зубкова у смт Летичів 2018 

Покращення якості 
автомобільних доріг

1399,3 1399,3 - 1399,3 - 

 
Капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда у смт 
Летичів  

2018 1600,0 1600,0 - 1600,0 - 

 Капітальний ремонт вул. Шевченка у смт Летичів  2018 419,4 419,4 - 419,4 - 
 Капітальний ремонт вул. Лікарська у смт Летичів  2018 1483,5 1483,5 - 1483,5 - 

 
Капітальний ремонт (посилення дорожнього 
покриття) вул. Ю.Бурка с.Голенищево  

2018 965,1 965,1 - 965,1 - 

 Капітальний ремонт дороги М12–Голенищево 2018 Капітальний ремонт 
дороги загального 

користування 
місцевого значення

2000,0 2000,0 - 2000,0 - 
 Капітальний ремонт дороги М12–Шпичинці 2018 500,0 500,0 - 500,0 - 

 Капітальний ремонт дороги Летичів–Гречинці 2018 500,0 500,0 - 500,0 - 

Новоушицький район 

 
Будівництво каналізаційного колектора від вул. 
Будівельників до вул. Гагаріна у смт Нова Ушиця 

2018 
Очищення стічних 

вод 
700,0 700,0 635,4 64,6 - 

 Придбання спецтехніки для комунальних підприємств 2018 

Покращення 
надання житлово-

комунальних 
послуг  

2600,0 2600,0 2600,0 - - 

 
Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної 
дороги по вул. Літнівецька у с. Каскада 

2018 Покращення якості 
автомобільних 

доріг 

2000,0 2000,0 1960,0 40,0 - 

 
Реконструкція частини центральної площі по вул. 
Подільська у смт Нова Ушиця 

2018 1500,0 1500,0 1460,0 40,0 - 

 
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. 
Українська у смт Нова Ушиця 

2018 
Покращення 
благоустрою 

400,0 400,0 375,0 25,0 - 

Славутський район 

 
Робочий проект на поточний середній ремонт 
автомобільної дороги (Бесідки–Берездів–Малий 
Правутин) окремою ділянкою 

2018 
Покращення якості 

автомобільних доріг
6291,2 6291,2 6270,0 21,2 - 
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Старокостянтинівський район 

 Будівництво вуличних мереж водопостачання с.Жабче 2018 

Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

1150,6 1150,6 - 1150,6  

Старосинявський район 

 
Реконструкція вуличних мереж водопроводу  у 
с. Ожарівка,   

2018 

Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

1270,0 1270,0 1236,0 34,0 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопроводу у 
с. Паплинці 

2018 5500,0 5500,0 5400,0 100,0 - 

 
Реконструкція мереж водопостачання вулиць 
Кільцевої, Дружби, Колективної, Виробничої, 
Шкільної, Польової, пров. Вишневого у с. Панківці 

2018 1340,0 1304,0 1236,0 68,0 - 

 
Реконструкція мереж водопостачання вулиць 
Шевченка, Травневої, пров. Лісового у с. Лисанівці 

2018 636,0 636,0 586,0 50,0 - 

 
Реконструкція мереж водопроводу  вулиць 
Незалежності, Центральної, Б. Хмельницького, 
Першотравневої, Садової у с. Мшанець 

2018 1000,0 1000,0 942,0 58,0 - 

 
Будівництво гідротехнічної споруди та 
гідроелектростанції у с. Нова Синявка 

2018 550,0 550,0 - - 550,0 

 Реконструкція вуличних мереж у с.Пишки 2018 
Покращення 
благоустрою 

1380,0 1380,0 1334,7 45,3 - 

 
Поточний ремонт автомобільної дороги місцевого 
значення С231510 Мисбрівка (Стара Синява – 
Травневе) 

2018 
Покращення стану 

автомобільних 
доріг 

1200,0 1200,0 400,0  800,0 

Теофіпольський район 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання 
с.Вороннівці 

2018 
Забезпечення 

населення водою 
1404,8 1404,8 - 1404,8 - 

Хмельницький район 

 
Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
вул. Шевченка, Осаківська, Порохнява, Лісова, пов. 
Мандрів у с.Давидківці 

2017-2019 Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

6000,0 982,9 - 982,9 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання у 
с.Грузевиця 

2018 1321,8 1321,8 1189,6 132,2 - 

 
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у 
с. Малиничі  

2017-2018 Благоустрій 
території 

862,0 458,0 400,0 58,0 - 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 2018 6768,0 6768,0 6091,2 676,8 - 
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Левицького у с. Іванківці  

 
Капітальний ремонт –відновлення покриття тротуару 
по вул. Садовій (ліворуч) ІІ черга у смт Чорний Острів 

2018 1200,0 1200,0 1080,0 120,0 - 

Чемеровецький район 

 
Будівництво водозабірних свердловини в селах Гуків 
та Мар’янівка Гуківської сільської ради  

2018 забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

1308,4 1308,4 - 1308,4 - 

 Будівництво водозабірної свердловини у с.Вишнівчик  2018 468,0 468,0 421,2 46,8 - 

 
Будівництво водопроводу вул. Транспортна, вул. 
Шевченка, вул.Мічурін, пров. Мічуріна у с.Вівся 

2018 475,4 475,4 411,0 64,4 - 

 
Капітальний ремонт дороги по вул.Чапаєва у 
смт. Чемерівці (коригування) 

2018 
Забезпечення 

безпеки руху на 
автодорозі 

2498,0 2498,0 2248,2 249,8 - 

 
Будівництво водозабірної свердловини та 
водонапірної башти у с.Кутківці 

2018 
Забезпечення 

населення водою 

942,5 942,5 - 942,5 - 

 
Будівництво водопровідних мереж по вул. 
Центральна, Шевченка, Гагаріна, Молодіжна у 
с.Летава 

2018 1453,8 1453,8 - 1453,8 - 

Шепетівський район 

 
Реконструкція електричних мереж вуличного 
освітлення по населених пункиах Судлківської  ОТГ 

2018 
Покращення 

інфраструктури 
сільських 

населених пунктів 

1000,0 1000,0 1000,0 - - 

 
Придбання автомобіля спеціального призначення 
(пожежної автоцистерни) для обслуговування 
мешканців Ленковецької ОТГ 

2017-2018 681,8 681,8 675,0 6,8 - 

 Будівництво газопроводу Гриців Чотирбоки 2018 4850,0 4850,0 4850,0 - - 

 
Будівництво водопроводу с. Чотирбоки будівництво 
водопроводу с. Мокіївці  

2018 

Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

5700,0 5700,0 - 5700,0 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
по вул. Садова, В.Котика, Гагаріна, Вокзальна, 
Літв’янових у с.Чотирбоки  

2018 1404,0 1404,0 - 1404,0 - 

 

Будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу 
по вул. Центральна, Овчарука, Шкільна, Зарічна, 
Кільцева, Перемоги, Молодіжна, Залізнична, Польова, 
Травнева у с.Мокіївці 

2018 1421,1 1421,1 - 1421,1 - 

Ярмолинецький район 

 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання у 
с.Савинці 

2018 
Забезпечення 

населенню 
питною водою 

1450,0 1416,1 - 1416,1 - 
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м. Хмельницький 

 
Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка 
до міста Хмельницький 

2004-2018

Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

181971,0 
(в цінах 

2008 року) 
63240,0 56916,0 6324,0 - 

 
Будівництво автодорожнього тунелю під 
залізничними коліями на перегоні Хмельницький-
Гречани ПК12256+71.00 

2018 

Покращення 
транспортної 

інфраструктури 
міста 

25749,0 25749,0 23174,1 2574,9 - 

м. Кам'янець-Подільський 

 
Реконструкція теплових мереж по вул. Тімірязєва від 
ТК-17 по вул. Огієнка до ТК-25 по вул. Шевченка  

2018 

Покращення 
надання житлово-

комунальних 
послуг 

5300,1 5300,1 4770,1 530,0 - 

 Капітальний ремонт доріг 2018-2025

Покращення 
благоустрою міста

59494,7 5453,9 5000,0 453,9 - 
 Капітальний ремонт тротуарів 2018-2025 44112,6 4500,0 3000,0 1500,0 - 

 
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  
центральної частини міста з заміною світильників на  
LED 

2018-2021 4611,2 2100,0 1750,0 350,0 - 

 Будівництво притулку для безпритульних тварин 2018-2019 

Покращення 
епізоотичної 
ситуації на 

територій міста 

3736,6 3736,6 3363,0 373,6 - 

 
Капітальний ремонт та підсилення конструкцій та 
утеплення фасадів 72-квартирного 9-поверхового 
житлового будинку по Нігинському шосе, 1а 

2018 
Покращення умов 

проживання  
16836,2 15647,5 14082,5 1565,0 - 

м.Нетішин 

 
Будівництво мережі зовнішнього електроо-світлення 
вул.Енергетиків автодороги №1 (IV черга) 

2018 
Покращення 

благоустрою міста
8589,4 2300,7 1150,3 1150,4 - 

м. Славута 

 
Капітальний ремонт вул. Грушевського (на ділянці від 
перехрестя з вул. Ярослава Мудрого до перехрестя з 
вул.Сокола)  

2017-2018

Покращення 
благоустрою міста

1350,5 70,0 - 70,0 - 

 
Нове будівництво тротуару від житлового будинку 
вул. Антона Сокола, 3а до житлового будинку вул. 
Антона Сокола, 3б   

2017-2018 1114,0 10,0 - 10,0 - 

 Капітальний ремонт території біля приміщення 2018 293,4 30,0 - 30,0 - 
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Славутського історичного музею по вул. Ярослава 
Мудрого 48  

 Реконструкція вулиці Петра Сагайдачного  2017-2018 8000,0 100,0 - 100,0 - 

 
Будівництво зовнішніх мереж для електропостачання 
120-ти житлових будинків по вул. О.Максимчука та  
М.Остапчука  

2016-2018 Забезпечення 
населення питною 

водою 

2189,4 30,0 - 30,0 - 

 
Будівництво каналізаційних мереж до індустріального 
парку "Славута"  

2018 12000,0 200,0 - 200,0 - 

 
Реконструкція гуртожитку під житловий будинок 
малосімейного типу по вул. Б. Хмельницького, 156  

2017-2018
Покращення умов 

проживання 
20868,8 20,0 - 20,0 - 

 
Реконструкція каналізаційної мережі мікрорайону 
м.Славута, від вул.Б.Хмельницького до 
вул.Монастирська  

2016-2018

Покращення 
надання житлово-

комінальних 
послуг 

4664,4 90,0 - 90,0 - 

 
Реконструкція мереж каналізації по вул.Мічуріна, 
пров.Мічуріна, вул.П.Орлика, пров. П.Орлика та пров. 
Князів Сангушків  

2016-2018 1961,2 100,0 - 100,0 - 

 
Реконструкція самоплинного колектора по вул. 
Б.Хмельницького  

2014-2018 4932,3 40,0 - 40,0 - 

 
Реконструкція каналізаційної мережі мікрорайону 
м.Славута, від вул. Волинської до вул. 
Б.Хмельницького  

2018 7000,0 100,0 - 100,0 - 

 
Реконструкція каналізаційних мереж по вул. 
Привокзальна  

2018 2000,0 100,0 - 100,0 - 

 
Реконструкція станції знезалізнення по вул. Ярослава 
Мудрого,52  

2018 2075,8 50,0 - 50,0 - 

 
Будівництво каналізаційних мереж мікрорайону 
"Південний"  

2018 7000,0 200,0 - 200,0 - 

 
Реконструкція каналізаційних мереж по мікрорайону 
"Мокроволя (перша черга) 

2018 2735,5 200,0 - 200,0 - 

 Реконструкція вул. Гвардійська  2017-2018

Покращення 
транспортної 

інфраструктури 
міста 

4106,5 40,0 - 40,0 - 
 Реконструкція вулиці Ярослава Мудрого  2015-2019 29656,7 300,0 - 300,0 - 
 Реконструкція вулиці Поліської  2015-2018 6199,0 20,0 - 20,0 - 
 Реконструкція вулиці Монастирської  2013-2018 9919,6 40,0 - 40,0 - 

 
Реконструкція території біля кінотеатру ім. Т. 
Шевченка та Площі Шевченка,3 м.Славута 
Хмельницької області 

2009-2018 2000,0 80,0 - 80,0 - 
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 Реконструкція дороги по вул..Острозька  2017-2019
 

18432,5 30,0 - 30,0 - 
 Реконструкція вул. Б. Хмельницького  2018 40000,0 110,0 - 110,0 - 

 
Реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону 
"Військове містечко" вул. Ярослава Мудрого  

2015-2018

Покращення 
благоустрою міста

9269,6 400,0 - 400,0 - 

 
Реконструкція мереж вуличного освітлення 
пров.Кузнєцова, вул.Спаська  

2017-2017 233,3 30,0 - 30,0 - 

 
Реконструкція мереж вуличного освітлення 
вул.Затишна, пров.Затишний, вул.8-Березня  

2017-2017 296,8 30,0 - 30,0 - 

 
Реконструкція мереж вуличного освітлення по пров. 
Здоров'я в  

2017-2017 174,3 30,0 - 30,0 - 

 
Реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону від 
вул. Садова до вул. Гвардійська  

2018 

Покращення 
благоустрою міста

9000,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція перехрестя вулиці Миру та Михайла 
Коцюбинського із організацією руху автотранспорту 
по колу  

2018 299,4 300,0 - 300,0 - 

 Реконструкція огорожі по вул. Миру  2018 1004,9 300,0 - 300,0 - 
 Реконструкція проїзду Валерія Чкалова  2018 3133,0 30,0 - 30,0 - 

 
Реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону 
"Військове містечко" вул. Садова та вул. Ізяславська  

2017-2019 19073,7 400,0 - 400,0 - 

 Реконструкція площі Шевченка   2017-2018 5887,8 100,0 - 100,0 - 
 Реконструкція котельні по вул. Козацька, 41  2017-2018

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

3200,0 100,0 - 100,0 - 

 
Реконструкція котельні по вул.Князів Сангушків, 
103/а  

2018-2019 2500,0 10,0 - 10,0 - 

 
Капітальне будівництво із встановленням модульного 
теплогенератора Дитячо-юнацької спортивної школи 
по вул. Острозька, 6а 

2018 1486,2 40,0 - 40,0 - 

 Реконструкція теплових мереж котельні "Садова - 4"  2017-2019 9998,7 80,0 - 80,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Миру від 
вул. Соборності до вул. М. Коцюбинського (заміна 
азбестоцементних трубопроводів на поліетиленові). 

2018 

Забезпечення 
населення 

якісною питною 
водою 

550,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Миру від 
вул. Острозька до вул. Соборності (заміна 
азбестоцементних трубопроводів на поліетиленові). 

2018 400,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі (заміна 
азбестоцементних трубопроводів на поліетиленові). 

2018 700,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. 
Соборності (заміна азбестоцементних трубопроводів 

2018 400,0 50,0 - 50,0 - 
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на поліетиленові). 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. 
Грушевського до вул. Здоров’я, 34а (заміна 
азбестоцементних трубопроводів на поліетиленові). 

2018 700,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Здоров’я 
(заміна азбестоцементних трубопроводів на 
поліетиленові). 

2018 700,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Затишна,  
(заміна азбестоцементних трубопроводів на 
поліетиленові). 

2018 500,0 50,0 - 50,0 - 

 
Реконструкція водопровідної мережі по вул. 
Привокзальна  

2018 689,5 170,0 - 170,0 - 

 
Розчистка (реконструкція) русла р.Утка в межах 
м. Славута на ділянці між мостовими переходами  

2018 
Покращення 
екологічного 
стану річки 

1500,0 100,0 - 100,0 - 

м. Старокостянтинів 

 
Реконструкція каналізаційних очисних споруд 
потужністю 12000 м3/добу  

2016-2018
Очищення стічних 

вод 
64115,8 44360,7 39924,7 4436,0 - 
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СПОРТ 
Віньковецький район 

 Капітальний ремонт спортивного комплексу «Юність» 2018 

Створення 
належних умов 

для спортивного 
розвитку дітей та 

молоді 

8864,8 5336,1 5282,7 53,4 - 

Волочиський район 

 Реконструкція стадіону у смт.Наркевичі 2018 
Покращення умов 

для зайняття 
спортом  

3973,6 3951,0 3555,9 395,1 - 

Дунаєвецький район 

 
Будівництво міні-футбольного поля по вул. Шкільна, 
13 у с. Іванківці  

2018 
Покращення умов 

для зайняття 
спортом 

497,4 497,4 447,7 49,7 - 

 
Будівництво міні-футбольного поля по вул. 
Центральна, 70 у с. Великий Жванчик  

2018 995,0 995,0 895,5 99,5 - 

 
Капітальний  ремонт стадіону Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. №4 по вул. Київська, 16 у м. Дунаївці 

2018 8210,9 8210,9 8210,9 - - 

Красилівський район 

 
Спортивно-реабілітаційний центр з добудовою по вул. 
Партизанській, 3 в м.Красилів - реконструкція 
нежитлової будівлі котельні 

2017-2019
Створення умов 

для занять з 
плавання 

33934,0  9500,0 4000,0 5500,0 - 

Новоушицький район 

 
Будівництво спортивного майданчика для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. Подільська у 
смт Нова Ушиця 

2018 Покращення 
фізичного здоров’я 

населення та 
розвиток спорту 

1500,0 1500,0 1480,0 20,0 - 

 
Завершення капітального ремонту внутрішнього 
приміщення ФОКу 

2018 1259,5 54,7 - 54,7 - 

 
Реконструкція системи опалення та вентиляції 
приміщення ФОКу у смт Нова Ушиця 

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

817,0 792,0 - 792,0 - 

Славутський район 

 
Будівництво спортивного комплексу Ганнопільської 
сільскої ради с.Ганнопіль   

2018-2020
Розвиток фізичної 

культури та 
спорту 

6422,8 6422,8 5780,5 642,3  



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

25

 
Чемеровецький район 

 
Будівництво спортивного майданчика для міні-
футболу зі штучним покриттям в Гуківській ЗОШ І-ІІІ 
ст.. по вул..Папаніна, 66 в с.Гуків  

2018 

Покращення 
фізичного 
здоров’я 

населення та 
розвиток спорту 

1499,3 1499,3 749,7 749,7 - 

Ярмолинецький район 
 Реконструкція стадіону «Юність»  2018 Створення умов 

для розвитку 
фізичної культури 

і спорту 

1600,0 1600,0 - 1600,0  

 
Будівництво майданчика для ігрових видів спорту зі 
штучним покриттям  

2018 1100,0 1100,0 800,0 300,0 - 

м. Кам’янець-Подільський 

 
Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г. А. 
Тонкочеєва по пр.Грушевського,29   

2018-2019
Покращення умов 

для зайняття 
спортом 

12473,3 6120,0 5500,0 620,0 - 

м. Славута 

 
Будівництво фудбольного поля із штучним покриттям 
по вул. Я. Мудрого, 59  

2018 
Покращення умов 

для зайняття 
спортом 

3371,8 100,0 - 100,0 - 

 

Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ 
(влаштування штучного покриття бігових доріжок та 
системи автоматичного поливу футбольного поля) по 
вул.Острозька, 6-а  

2017-2018 9114,9 100,0 - 100,0 - 

м.Старокостянтинів 

 
Будівництво спортивного майданчику для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. Прокоп’юка  

2018 
Розвиток фізичної 

культури та 
спорту 

1462,8 1462,8 749,0 713,8 - 

 
Будівництво спортивного майданчику для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. Чкалова,4  

2018 1462,8 1462,8 749,0 713,8 - 

 
Реконструкція спортивного майданчику для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. Ізяславська,76 

2018 1462,8 1462,8 749,0 713,8 - 
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КУЛЬТУРА 
Віньковецький район 

 
Проведення капітального ремонту кінозалу по 
вул. Заславська, 9 селищі Віньківці 

2018 

Проведення 
культурних та 
громадських 

заходів 

678,5 678,5 610,7 67,8 - 

Ізяславський район 

 
Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) 
центральної районної бібліотеки по 
вул. Незалежності,13 

2018 
Покращення стану

будівлі 

3000,0 
орієнтовна 

вартість 
3000,0 - 3000,0 - 

Кам’янець-Подільський район 

 
Капітальний ремонт  приміщення сільського клубу в селі 
Ріпинці по вул. Богдана Хмельницького,38 

2018 
Покращення якості
надання культурно-

освітніх послуг 
172,6 172,6 - 172,6 - 

Красилівський район 

 
Створення туристично-рекреаційної зони «Сквер 
Потоцьких» у с. Антоніни  

2018 
Розвиток 

рекреаційної 
галузі 

3000,0 3000,0 2846,8 153,2 - 

Новоушицький район 

 
Капітальний ремонт Новоушицького будинку 
культури та мистецтв 

2018 
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

1000,0 1000,0 960,0 40,0 - 

 
Капітальний ремонт Кучанського сільського будинку 
культури 

2018 800,0 800,0 770,0 30,0 - 

Славутський район 

 

Капітальний ремонт будинку культури с.Берездів 
(утеплення, перекриття  фасадів, покращення 
енергоефективності будівлі з впровадженням 
енергозберігаючих технологій) 

2018-2019
Впровадження 

енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

6203,2 6203,2 5582,8 620,4 - 

 
Капітальний ремонт сільського клубу (заміна 
покрівлі), вул.Лесі Українки, 3 в с.Гориця 
Берездівської сільської ради 

2018 278,2 278,2 - 278,2 - 

 
Капітальний ремонт сільського клубу (заміна 
покрівлі), вул.Шевченка, 1-а в с.Мухарів Берездівської 
сільської ради 

2018 298,2 298,2 - 298,2 - 

Старокостянтинівський район 
 Утеплення фасаду будівлі районного центру культури 2018 Впровадження 901,4 901,4 - 901,4  
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ім. В.Ножки енергоефективних 
та 

енергозберігаючих 
заходів 

Чемеровецький район 

 
Капітальний ремонт будинку культури та благоустрою 
прилеглої території в с.Залуччя  

2018 
Покращення 
дозвілля для 
населення 

3750,2 3750,2 - 3750,2 - 

Шепетівський район 

 
Реконструкція Ленковецького будинку культури по 
вул. Коськовецькій, 55 с. Ленківці 

2017-2019
Покращення 

інфраструктури  
6216,9 3297,9 3297,9 - - 

Ярмолинецький район 

 
Утеплення покрівлі та фасадів Ярмолинецького 
комунального закладу «Центр культури та дозвілля» 

2018 Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

2700,2 2684,8 2416,3 268,5 - 

 
Облаштування автономного опалення 
Ярмолинецького комунального закладу «Центр 
культури та дозвілля» 

2018 1500,0 1500,0 - 1500,0 - 

м.Хмельницький 

 
Створення інноваційних об’єктів туристичної 
інфраструктури Хмельницького регіону із 
туристично-логістичним центром  

2018-2020
Розвиток 

туристичної 
інфраструктури 

9900,0 9900,0 9400,0 500,0 - 

м. Кам’янець-Подільський 

 

Реставраційні роботи з ліквідації аварійного стану 
пам’ятки архітектури національного значення (перша 
черга) «Кушнірська башта» ХVI ст. (невідкладні 
консерваційні роботи) за адресою вул. Старопоштовий 
узвіз (охоронний номер 727/4) 

2018 Збереження 
історичного 

середовища та 
відновлення 

пам’яток 
архітектури 

3605,0 2783,8 2783,8 - - 

 

Реставраційно-ремонтні роботи, першочергові 
протиаварійні роботи (1 черга) пам’ятки архітектури 
1760-1788 років, національного значення «Казарми 
фортеці» по вул. Госпітальна, 14 (охоронний номер 
751) 

2018 12360,4 11428,3 11428,3 - - 

 
Реставрація «Будинку Пушкінського 1899 р.» 
(міського Будинку культури по вул. Шевченка, 20 
(коригування) 

2018 
Покращення 

інфраструктури 
22903,3 4037,4 - 4037,4 - 

м. Славута 
 Реконструкція будівлі Славутської дитячої школи 2018 Покращення 1500,0 80,0 - 80,0 - 
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мистецтв по вул. Церковна, 9  інфраструктури 
міста 

 
Реконструкція об’єктів благоустрою парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення 
"Славутський"  

2018 Покращення 
інфраструктури 

міста 

2000,0 100,0 - 100,0 - 

 
Капітальний ремонт будівлі кінотеатру 
ім. Т.Шевченка на вул. Площа Шевченка, 3 

2016-2018 7764,3 870,0 - 1500,0 - 

м.Старокостянтинів 

 
Реконструкція замку князів Острозьких та В’їзної 
брами 

2018 

Збереження 
історичного 

середовища та 
відновлення 

пам’яток 
архітектури 

2100,0 2100,0 1890,0 210,0 - 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Дунаєвецький район 

 
Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
(утеплення фасадів та горищного перекриття) 
Дунаєвецької районної ради по вул. Красінських,7  

2018 

Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

1302,3 1283,6 1155,0 128,6 - 

 
Реконструкція будівлі Дунаєвецької селищної ради під 
центр надання адміністративних послуг та 
адміністративне приміщення по вул. Чорновола, 19  

2017-2019
Підвищення рівня 

задоволення 
соціальних потреб 

7528,5 5238,7 5238,7 - - 

Ярмолинецький район 

 
Капітальний ремонт приміщення управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації 

2018 

Поліпшення 
якості надання 

адміністративних 
послуг 

850,0 850,0 200,0 650,0 - 

 
Реконструкція приміщення комунального закладу 
«Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів» 

2018 

Створення умов 
для адаптації до 

суспільного життя 
дітей з 

обмеженими 
можливостями 

2338,6 2319,0 2087,1 231,9 - 
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ІНШІ 
Чемеровецький район 

 
Реконструкція приміщень Гуківської АЗПСМ в Центр 
безпеки Гуківської ОТГ 

2018 
Акумулювання 

екстрених служб в 
одному місці 

8956,3 8956,3 8956,3 - - 

Ярмолинецький район 

 
Капітальний ремонт адміністративного приміщення 
районної ради та райдержадміністрації 

2018 

Поліпшення 
якості надання 

адміністративних 
послуг 

980,0 980,0 - 980,0 - 

 
Реконструкція котельні Шарівської ЗОШ із 
переведенням на використання альтернативних видів 
палива 

2018 Впровадження 
енергоефективних 

та 
енергозберігаючих 

заходів 

1218,6 402,6 - 402,6 - 

 
Реконструкція котельні Солобковецької АЗПСМ із 
переведенням на використання альтернативних видів 
палива 

2018 600,0 600,0 - 600,0 - 

м.Нетішин 

 
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного 
захисту по вул. Будівельників, 3а 

2018 

Приведення у 
належний стан 

захисної споруди 
цивільного захисту

2460,9 2460,9 2460,9 - - 

м.Славута 

 
Реконструкція захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище 
ЗОШ №9 вул. Я. Мудрого 59 в протирадіаційне 
укриття 

2016-2018
Приведення у 
належний стан 

захисної споруди 
цивільного 

захисту 

1499,1 10,0 - 10,0 - 

 
Реконструкція захисних споруд ЦЗ №86207 Сховище 
вул.Я.Мудрого 47А в протирадіаційне укриття  

2016-2018 1493,5 10,0 - 10,0 - 

 
Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. 
Миру, 102, (утеплення контуру будівлі ЦНАП)  

2018 

Покращення 
благоустрою 

919,3 30,0 - 30,0 - 

 Реконструкція міського полігону ТПВ 2018 50000,0 700,0 - 700,0 - 

 

Реконструкція об’єктів шляхом впровадження 
інформаційно-телекомукаційної автоматизованої 
системи Славута "інтегрована система 
відеоспостереження та відео аналітики "Безпечне 
місто Славута" 

2017-2019 8500,0 300,0 - 300,0 - 

 
 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

31

м.Старокостянтинів 

 
Укріплення берегів водосховища на річках Случ та 
Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах міста 

2018 
Покращення 
екологічної 

ситуації 
99421,0 38600,0 38600,0 - - 

 

Обласні заклади: Покращення матеріально-технічної бази обласних бюджетних установ, зокрема, будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу та 
капітальний ремонт гематологічного, анестезіології та інтенсивної терапії відділень обласної дитячої лікарні, реконструкція будівлі обласного кардіодиспасеру, 
будівництво очисних споруд та реконструкція системи водопостачання та водовідведення обласного госпіталю ВВ, закупівля медичного обладнання та 
благоустрій території обласної лікарні, закупівля рентгенапарату на 3 робочих місця для обласної психлікарні №1 (с.Скарженці), будівництво 2-гої черги 
музичного училища ім.В.І.Заремби, реконструкція даху будівлі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, будівництво спортивного майданчика 
з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки, тощо. 

 
 
Директор Департаменту економічного  
розвитку, промисловості та інфраструктури  
облдержадміністрації                   Ю.Гриневич 
 



Додаток 1 до рішення обласної ради від 27 березня 2018 року № 43-18/2018

Всього
Загальний 

фонд
Спецфонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Усього, - - 978 969,892 766 259,446 290 511,218 236 008,463 157 338,975 78 669,488 77 214,511 2 992,037 - - - - -
ВСЬОГО 442 396,752 245 971,612 130 133,355 108 537,441 64 700,662 43 836,779 18 603,877 2 992,037

у тому числі:
- 159,300 159,300 159,300 159,300 159,300

Очисні споруди, смт Летичів - 
реконструкція

159,300 159,300 159,300 159,300 159,300

Разом по області - -

Разом по області - - - - - - - - - - - -

ВСЬОГО 442237,452 245812,312 129974,055 108378,141 64541,362 43836,779 18603,877 2992,037

1 Загальноосвітня школа в с.Залужжя 
по вул.Садовій, 1А Білогірського 
району -  будівництво

1990-
2018

260 учнів 25078,913 16118,937 16118,937 13638,000 3638,000 10000,000 1500,000 980,937 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза"  у 

Хмельницькій області 
25.11.2016 року №23-00516-

16

Наказ                   відділу 
освіти, молоді та спорту 

Білогірської РДА від 
15.12.2016 року №42-А 

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів" плану заходів з 
реалізації СРР  Хмельницької 

області на 2011-2020рр

54,17

2 Волочиська центральна районна 
лікарні по вул.Незалежності, 68  в 
м.Волочиськ - капітальний ремонт 
харчоблоку та допоміжних 
приміщень 

2017-
2018

682,1 кв.м. 2647,775 1135,400 1135,400 1021,400 1021,400 114,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

14.06.2017 року №23-
00340-17

Розпорядження голови 
Волочиської РДА від 

20.07.2017 №705/2017-р 

Стратегічна ціль 4.1.4.  
"Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

45,00

3 Лікувальний корпус на 120 ліжок та 
харчоблок по вул.Шевченка, 40, 
м.Городок – будівництво 

1990-
2019

120 ліжок 52843,700 21587,519 3875,000 3000,000 3000,000 875,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

23.09.2015 року №23-01096-
15 

Наказ ДП "Хмельницька 
обласна служба єдиного 

замовника" від 25.09.2015 
року №19 

Стратегічна ціль 4.3.3 
"Будівництво та реконструкція 

закладів охорони здоров'я" плану 
заходів з реалізації Стратегіїї 

регіонального розвитку 
Хмельницької області на 2011-

2020рр

16,80

4 Колишній будинок культури  по 
вул. Б.Хмельницького 43, в смт 
Сатанів Городоцького району - 
реконструкція під центр надання 
соціальних послуг

2016 -
2018 

об'єкт 5230,821 2428,214 2428,214 2185,000 2185,000 243,214 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
30.06.2017 №23-00433-17 

Рішення сесії Сатанівської 
селищної ради від 30.06.2017 

року №2/19-2017

1.2.2 Створення та розбудова 
інституційної інфраструктури 

обєднаних територіальних громад 

49,17

5 Очисні споруди та напірний 
колектор в м.Дунаївці (ІІ черга – 
напірний колектор, 
піскоуловлювачі, каналізаційна 
насосна станція) - реконструкція

2016-
2019

3,722 км у 
одно-трубно-

му вираз

18022,289 9605,667 1200,000 1000,000 1000,000 200,000 0,000 комуна
льна 

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

11.08.2016 р. №23-00397-16

Рішення сесії Дунаєвецької 
міської ради від 08.09.2016 

№8-12/2016р

Стратегічна ціль 4.1.3 плану 
заходів з реалізації Стратегіїї 

регіонального розвитку 
Хмельницької області на 2011-

2020рр

45,67

6 Водогін в смт Дунаївці 
Дунаєвецького району - 
реконструкція

2017-
2019

20,8 км 14177,866 9303,410 6303,410 4442,700 2000,000 2442,700 1860,710 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області  від 

03.05.2017 року № 23-00028-
17

Рішення сесії Дунаєвецької 
селищної ради від 11.05.2017 

року №28-18/2017

Стратегічна ціль  4.1.2. 
"Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури, водопостачання, 

водовідведення та каналізації" 
плану заходів з реалізації СРР  

50,00

Додаток 3 до Програми

Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році в Хмельницькій області

№ 

Найменування інвестиційної 
програми і проектів регіонального 
розвитку та їх місцезнаходження, 

вид робіт

Період 
реаліза
ції (рік 
початк

у і 
закінче

ння)

Результатив
ність 

реалізації 
проекту

(для 
проектів 

будівництва, 
потужність 
відповідних 

одиниць)

Кошторисна вартість 
об’єкта, тис. гривень

усього
Залишок на 

01.01.18

Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень:

коштів державного фонду 
регіонального розвиткуУсього

в тому числі за рахунок:

коштів 
місцевого 
бюджету

Інших 
джерел 

фінансуван
ня

Приміт
ка

Фор
ма 

влас
ност

і

Заповнюється для проектів будівництва

Номер і назва завдання 
з  відповідної стратегії 

розвитку регіону та 
плану заходів з їх 
реалізацій, якому 
відповідає проект

Оцінка 
проекту 
регіонал

ьною 
комісією

Нормативний акт 
щодо затвердження 

проекту 
будівництва (ким і 
коли затверджено, 

№ акта)

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

І. Погашення кредиторської заборгованості

ІІ Фінансування проектів

ПЕРЕХІДНІ ПРОЕКТИ
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7 Підвідний газопровід  середнього 

тиску до 23-х населених пунктів 
західного регіону, а саме: Суржа, 
Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-
Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, 
Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, 
Кудринці, Кізя- Кудринецька, 
Завалля, Червона Діброва

2016-
2019

20,8 км 27019,300 10294,787 5364,000 4827,000 2827,000 2000,000 537,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій областівід 

04.05.2016         №23-00171-
16

Рішення сесії Завальської 
сільської ради Кам'янець-

Подільського району        
від 05.05.2016               

№2 

Стратегічна ціль 3, 4.1.2 
"Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури, водопостачання, 

водовідведення та каналізації" 
плану заходів з реалізаці ї 

Стратегії РР

14,80

8 Летичівський навчально-виховний 
комплекс №2 загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів гімназія по 
вул.Радянська, 1 в смт Летичів - 
реконструкція

2017-
2019

обєкт 11605,238 9296,334 5000,000 4000,000 3200,000 800,000 1000,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

10.11.2016 року №23-00504-
16

Наказ відділу освіти, молоді 
та спорту Летичівської 

селищної ради від 17.11.2016 
№12а

Стратегічна ціль 4.1.4. 
"Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" плану 

заходів з реалізації Стратегії 
регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2011-
2020 рр.

37,35

9 Школа на 274 учня і сільського 
клубу на 400 відвідувачів, 
с.Новолабунь Полонського району - 
І черга будівництва

1991-
2018

274 
уч.місць, 

400 відвіду-
вань

34615,400 19534,849 19534,849 17575,000 7575,000 10000,000 1959,849 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Хмельницькбудекспертиза" 
17.05.2016 року №23-00223-

16

Наказ ДП "Хмельницька 
обласна служба єдиного 

замовника"  від 17.05.2016 
року №12

Стратегічна ціль 4.2.2  
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 

спортивних закладів, іших 
освітніх центрів" плану заходів з 

реалізації Стратегії РР

49,17

10 Водопровідні мережі по вулицям 
Пушкіна, Привокзальна, Лесі 
Українки, Н.С.Говорун, Академіка 
Герасимчука, Ходякова в 
м.Полонне   та по  ділянці 
Понінківського водоводу  (на 
території м.Полонного) - 
реконструкція (І-ІVчерга) 

2017-
2019

15,7 км 43431,897 39776,850 16368,250 14731,425 4731,425 10000,000 1636,825 0,000 колекти
вна

 Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

20.04.2017р,                №23-
00892-16

Рішення виконавчого 
комітету Полонської міської 

ради від 26.04.2017 року 
№75

Стратегічна ціль  4.1.2. 
"Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури, водопостачання, 

водовідведення та каналізації" 
плану заходів з реалізації СРР  

49,17

11 Дошкільний навчальний заклад 
Берездівського навчально-
виховного комплексу  «дошкільний 
навчальний заклад- школа І-ІІІ 
ступенів" Берездівської сільської 
ради по  вул.Суворова, 3. в 
с.Берездів Славутського району - 
капітальний ремонт будівлі

2017-
2018

об'єкт 6050,801 1912,244 1912,244 1721,020 1721,020 191,224 0,000 комуна
льна

 Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

07.07.2017р,                №23-
00468-17

Рішення сесії Берездівської 
сільської ради від 13.07.2017 

року №13

Стратегічна ціль 
4.1.4."Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

40,33

12 Будинок культури на 500 місць в 
смт Теофіполь, вул.Небесної 
Сотні,9  (із зменшенням місць до 
493) - будівництво ( ІІ пусковий 
комплекс)

1992-
2019

493 місця 50930,300 33982,900 5000,000 2000,000 2000,000 1000,000 2000,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
24.07.2017 №23-00141-17

Наказ ДП "Хмельницька 
обласна служба єдиного 

замовника" від 12.06.2017 
№16

Стратегічна ціль 4.2.4 "Розбудова 
інфраструктури, у тому числі 
будівництво закладів галузі 

культури, реконструкція, 
відновлення та капітальний 
ремонт об'єктів культурної 
спадщини" плану заходів з 

реалізації СРР 

49,17

13 Створення умов для надання 
високоякісних освітніх послуг через 
реалізацію проекту «Реконструкція 
та модернізація приміщень 
Чемеровецького навчально-
виховного комлексу №1 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, ліцей та міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат

2017-
2018

об'єкт 
"НУШ"

9353,370 4668,215 4668,215 3667,068 2667,068 1000,000 1001,147 0,000 комуна
льна

ТОВ "Укрбудекспертиза", 
м.Київ від 08 вересня 2017 

року №3-031-17-ЕП/КО

Наказ Чемеровецького НВК 
№1 "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеней, ліцей та МНВК" 
Чемеровецької районної ради 
від 08.09.2017 року №101-О

Стратегічна ціль 
4.1.4."Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

47,50

14 Створення умов для надання 
високоякісних освітніх послуг через 
реалізацію проекту "ЗНЗ І-ІІІ 
ступенів №1 по вул.К.Острозького, 
40 в м.Старокостянтинів - 
капітальний ремонт" в рамках 
реалізації концепції "Нова 
українська школа"

2017-
2018

1000 учнів  
об'єкт 

"НУШ"

17345,332 8814,332 8814,332 7932,932 7932,932 881,400 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

07.12.2016 року №23-00194-
16

Наказ управління освіти 
виконавчого комітету 

Старокостянтинівської 
міської ради від 23.12.2016 р. 

№24

Стратегічна ціль 
4.1.4."Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

50,00
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15 Дитяче відділення на 60 ліжок з 

поліклінікою на 300 відвідувачів на 
добу по вул. В. Котика, 85, 
м.Шепетівка - завершення 
будівництва

1998-
2018

60 ліжок, 
300 

відв./добу 

20314,903 6590,754 6590,754 5907,800 3907,800 2000,000 682,954 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області  від 

21.05.2015 р. № 23-00400-15 
(23-00017-15) 

Розпорядження голови 
Шепетівської РДА  від 

07.04.2016 року №109/2016-р

Стратегічна ціль 4.3.3 
"Будівництво та реконструкція 

закладів охорони здоров'я" плану 
заходів з реалізації Стратегії  РР

15,50

16 Міська поліклініка № 1 по 
вул.І.Франка, 30 в м.Кам'янець-
Подільському  - реконструкція 
приміщення під розміщення 
лікувального діагностично-
консультативного центру  та 
фізіотерапевтичного відділення

2017-
2019

3986,2 кв.м 8973,071 5829,172 1111,100 1000,000 1000,000 100,000 11,100 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 

Хмельницькій області 
31.12.2015 №23-01235-15

Рішення  виконавчого 
комітету Кам'янець-

Подільської міської ради від 
12.05.2017 року №477

Стратегічна ціль 4.1.4.  
"Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення"

40,00

17 Водогін с. Браїлівка – смт Нова 
Ушиця - завершення будівництва

1993-
2018

600 
куб.м/добу, 

3,215 км

12589,366 1667,865 1667,865 1501,079 0,000 1501,079 166,786
0,000

комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержекспертиза" у 

Хмельницькій області від 
03.11.2016 р № 23-00643-16 

Рішення виконавчого 
комітету Новоушицької 

селищної ради від 22.11.2016 
р. № 334 

Стратегічна ціль  4.1.2. 
"Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури, водопостачання, 

водовідведення та каналізації" 

59,17

18 *Нежитлова будівля котельні  по 
вул. Партизанській, 3 в м. Красилів - 
реконструкція під спортивно-
реабілітаційний центр з добудовою

2017-
2019

75 
вихованців 

та 250 
відвідувачів 

34933,380 26883,378 6500,000 5000,000 4000,000 1000,000 1500,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдежбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

29.03.2017 року №23-00123-
17

Рішення виконавчого 
комітету Красилівської 

міської ради від 30.03.2017 
року №636

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів"

47,50

19 *Спортивний комплекс на 
території школи по  
вул.Б.Хмельницького 44,   в смт 
Сатанів Городоцького району - 
будівництво

2016 - 
2018

56 місць 14184,640 3700,000 3700,000 2700,000 2700,000 1000,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
09.06.2017 №23-00432-17

Рішення сесії Сатанівської 
селищної ради від 30.06.2017 

року №2/19-2017

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів" плану заходів з 
реалізації СРР  Хмельницької 

області на 2011-2020рр

63,33

20 *Парк культури та відпочинку по 
вул.Миру в м.Деражня  - 
реконструкція та влаштування 
спортивного сектору 

2017-
2018

2,0 га 6455,450 4418,200 4418,200 3093,000 3093,000 1325,200 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

23.11.2016 року № 23-00691-
16

Рішення  Деражнянської 
міської ради від 04.05.2017 

№31

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів"

46,67

21 *Стадіон "Товтри" по вул. 
Центральній, 50 в смт Чемерівці - 
реконструкція

2011-
2018

1900 місць 14867,210 3892,300 3892,300 3503,000 3503,000 389,300 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Хмельницькийдержбудексп
ертиза" від 15.07.2011 року 

№32-00249-11

Розпорядження голови 
районної ради від 11.05.2017 

року №30-о

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів" 

44,17

22 *Стадіон "Центральний", по 
вул.Острозького,43, 
м.Старокостянтинів - реконструкція 
бігових доріжок

2016-
2018

5000 
куб.м/добу 

11566,430 4370,985 4370,985 3931,717 3931,717 439,268 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза у 
Хмельницькій області" від 

30.08.2017р № 23-00484-17

Наказ Упраління освіти 
виконавчного комітету 

Стаорокостянтинівської 
міської ради від 23.12.2016 

року №35

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів" 

54,17

24 ВСЬОГО ВІДБРАНІ 536573,14 520287,83 160377,86 127471,02 92638,31 34832,71 58610,63 0,00

1 ВСЬОГО 2263,929 2261,600 2261,600 5811,600 5011,600 800,000 450,000 0,000

1 *Спортивний майданчик зі 
штучним покриттям для гри у міні-
футбол по вул.Центральна, 27 в 
с.Ружичанка Хмельницького району 
- будівництво

2018 обєкт 2263,929 2261,600 2261,600 1811,6 1011,600 800,000 450,000 0,000 комуна
льна

на експертизі Стратегічна ціль 4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

65,3571

*нерозподілений залишок 4000,000 4000,000

Інвестиційні проекти спортивної інфраструктури
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15 ВСЬОГО 120272,292 114567,647 73741,809 67067,248 50034,539 17032,709 23278,354 0,000
1 Хмельницький обласний 

кардіологічний диспансер по 
вул.Володимирська, 85 
м.Хмельницький - реконструкція 
будівель 

2018-
2019

130 ліжок 31539,895 28868,0 28868,0 10890,050 4000,000 6890,050 17977,950 0,000 комуна
льна

ДП "Укрдержбудекспертиза" 
від 13.09.2017 №02-0365-16

Наказ КП "Ахітектурно-
будівельного проектування" 
Хмельницької обласної ради  

від 20.11.2017 №70

Стратегічна ціль  4.3.3 
Будівництво та реконструкція 

закладів охорони здоровя

73,0769

2 Кардіологічне відділення 
Дунаєвецької центральної районної 
лікарні по вул.Горького, 7 в 
м.Дунаївці - капітальний ремонт 
приміщень

2018 обєкт 2025,549 1992,103 1992,103 1722,703 1722,703 269,400 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспектиза" у 
Хмельницькій області від 

08.02.2018 року №23-00886-
17

Рішення двадцятої сесії 
Дунаєвецької районної ради 
від 26.02.2018 №14-20/2018

Стратегічна ціль  4.1.4 
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальному 

господарстві та в закладах 
соціального призначення

66,9231

3 Шепетівська центральна районна 
лікарня по вул.В.Котика, 85, м. 
Шепетівка - реконструкція 
приміщень хірургічного відділення

2018 обєкт 2568,358 1564,358 1564,358 1406,000 1406,000 158,358 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспектиза" у 
Хмельницькій області від 

28.09.2017 року №23-00556-
16

Розпорядження голови 
Шепетівської РДА від 

12.03.2018 року №90/2018-р

Стратегічна ціль  4.3.3 
Будівництво та реконструкція 

закладів охорони здоров'я

65,0000

4 Старокостянтинівська центральна 
районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 
в м.Старокостянтинів - капітальний 
ремонт інфекційного відділення

2018 обєкт 3310,262 3228,868 3228,868 2903,000 2903,000 325,868 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
20.09.2017 № 23-00534-17

Розпорядження голови 
Старокостянтинівської 

районної ради від 20.10.2017 
№103

Стратегічна ціль   4.1.4 
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальному 

господарстві та в закладах 
соціального призначення

64,2308

5 "Капітальний ремонт будівлі 
Судилківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступеня по вул. Шкільна,
1а у с. Судилків Шепетівського 
району Хмельницької області" в 
рамках реалізації концепції "Нова 
українська школа"

2018-
2019

обєкт 15898,098 15684,161 6754,123 6054,123 4054,123 2000,000 700,000 0,000 комуна
льна

на експертизі Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

67,6923

6 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 
смт Сатанів Городоцького району - 
капітальний ремонт з заходами по 
енергозбереженню будівлі №2

2018 обєкт 2054,789 2032,500 2032,500 1827,000 1827,000 205,500 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

12.10.2017 р. №23-00429-17

Рішення сесії Сатанівської 
селищної ради від 02.11.2017  

№2/20-2017

Стратегічна ціль 4.1.4.  
"Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

62,6923

7 Навчально-виховний комплекс 
«Ззагальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів, гімназія»  по 
вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці - 
капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасадів та горищного 
перекриття)

2018 обєкт 3434,086 3423,35 3423,35 2893,750 2893,750 529,600 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

20.06.2017р. №23-00382-17 

Наказ Управління освіти, 
молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради 
від 26.06.2017 року №271-н

Стратегічна ціль 4.1.4.  
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення 

62,6923

8 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 
смт Сатанів Городоцького району - 
капітальний ремонт з заходами по 
енергозбереженню будівлі №3

2018 обєкт 1712,397 1681,300 1681,300 1500,000 1500,000 181,300 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

12.10.2017 р. №23-00431-17

Рішення сесії Сатанівської 
селищної ради від 02.11.2017  

№2/20-2017

Стратегічна ціль 4.1.4.  
"Впровадження 

енергозберігаючих заходів у 
житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення" 

61,5385

9 Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, гімназія» по вул. 
Соборності, 9 в м Славута - 
реконструкція корпусу №1

2016-
2020

20171,91 
куб. м

38207,486 36895,800 5000,000 4000,000 4000,000 1000,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у  

Хмельницькій області 
експертний звіт від 

20.10.2015 р. №23-00837-15

Рішення виконавчого 
комітету Славутської міської 

ради від 10.12.2015 року 
№443

Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

61,1538

Інвестиційні проекти  енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів та медичних закладів 
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10 Миролюбненська загальноосвітня 

школа I-III ступенів по вул. 
В.Яневича, 13 в с.Миролюбне 
Старокостянтинівського району - 
капітальний ремонт покрівлі будівлі

2018 обєкт 931,302 913,004 913,004 821,700 821,700 91,304 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
02.06.2017 № 23-00293-17

Наказ відділу освіти, молоді 
та спорту 

Старокостянтинівської РДА 
від 12.06.2017 №275-од

Стратегічна ціль 4.1.4.  
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення 

60,7692

11 Ліцей Старокостянтинівської 
міської ради по вул.Миру, 14 в 
м.Старокостянтинів - капітальний 
ремонт (утеплення контуру будівлі) 

2018 обєкт 8581,393 8519,400 8519,400 7667,460 7667,460 851,940 0,000 комуна
льна

на експертизі Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

60,3846

12 Старокостянтинівськинавчально-
виховний комплекс «Спеціалізована 
школа І ступеня, гімназія» імені 
Героя України С.М.Бондарчука 
вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів 
- капітальний ремонт покрівлі

2018 обєкт 4506,280 4371,570 4371,570 3928,200 3928,200 443,370 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 

Хмельницькій області 
31.07.2017 року №23-00408-

17

Наказ управління освіти 
Старокостянтинівської 

міської ради від 09.08.2017 
№16-АГ

Стратегічна ціль 4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

60,3846

13 Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №3 по вул.Боженка,2 в 
м.Старокостянтинів - капітальний 
ремонт (утеплення контуру будівлі) 

2018 обєкт 2714,196 2660,130 2660,130 2388,730 2388,730 271,400 0,000 комуна
льна

на експертизі Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

60,3846

14 Новоушицький навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів “гімназія” по 
вул.Подільська, 27 в смт Нова 
Ушиця - капітальний ремонт даху 
будівлі №1

2018 2000 м.кв. 1497,552 1467,504 1467,504 1321,280 1321,280 146,224 0,000 комуна
льна

ТОВ "Експертиза МВК" 
м.Київ від 21.07.2017 року 

№8190

Рішення сесії Новоушицької 
селищної ради від 27.07.2017 

№526

Стратегічна ціль 4.1.4.  
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення 

60,0000

15 Дитячий навчальний заклад 
"Дзвіночок" по вул. Гагаріна, 38а в 
смт Нова Ушиця - капітальний 
ремонт даху корпусу №1

2018 860 м.кв. 1290,649 1265,599 1265,599 1139,459 1139,459 126,140 0,000 комуна
льна

ТОВ "Експертиза МВК" 
м.Київ від 13.12.2017 року 

№10878

Рішення сесії Новоушицької 
селищної ради від 14.12.2017 

№643

Стратегічна ціль 4.1.4.  
Впровадження енергозберігаючих 
заходів у житлово-комунальногму 

господарстві та та в закладах 
соціального призначення 

57,6923

нерозподілений залишок 16603,793 8461,134 8142,659

7 ВСЬОГО 414036,919 403458,587 84374,454 54592,174 37592,174 17000,000 34882,280 0,000
1 Хмельницька обласна дитяча 

лікарня  по вул.Кам'янецька, 94 в 
м.Хмельницькому - будівництво 
лікувально-діагностичного корпусу

2018-
2020

110 ліжок 338049,326 334383,700 40000,000 10000,000 4000,000 6000,000 30000,000 0,000 комуна
льна

ДП "Укрдержбудекспертиза" 
м.Київ від 05.03.2018 року 

№23-0075-18

Стратегічна ціль  4.3.3 
Будівництво та реконструкція 

закладів охорони здоровя

73,4615

2 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
у с.Корчик Шепетівського району  - 
будівництво

1998-
2020

196 учнів 28404,633 25818,013 13666,700 12000,000 4000,000 8000,000 1666,700 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспектиза" у 
Хмельницькій області від 

30.03.2016 року № 23-00053-
16  від 

Рішення сесії Корчицької 
сільської ради від 01.03.2018 

року   № 1

Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

63,8462

3

Очисні споруди каналізації 
потужністю 500 куб.м./добу в смт 
Віньківці, Віньковецького району - 
будівництво

2018-
2019

500 
куб.м./добу

11303,160 11128,300 6729,000 6056,080 3056,080 3000,000 672,920 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

27.06.2014 року № 23-00050-
14

Рішення  сесії Віньковецької 
селищної ради від 15.07.2014 

року № 27

Стратегічна ціль  4.1.2 
Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури водопостачання, 

водовідведення та каналізації

63,2143

4

Очисні споруди смт Летичів - 
реконструкція

2015-
2018

обєкт 6607,879 3020,000 3020,000 2718,000 2718,000 302,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

08.06.2017 року №23-00257-
17

Розпорядження голови 
Летичівської селищної ради 
від 08.06.2017 року №57/3

Стратегічна ціль  4.1.2 
Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури водопостачання, 

водовідведення та каналізації

62,8571

5 Дитячий садок на 80 місць по 
вул.Московська, 8/1 в с.Давидківці 
Хмельницького району - 
будівництво

2018-
2019

обєкт 14256,051 14033,766 11111,100 10000,0 10000,0 1111,100 0,000 комуна
льна

філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій обл. №23-
00112-16 від 29.03.2016

Рішення сесії 
Давидковецької сільської 
ради від 31.03.2016 року 

№20

Стратегічна ціль  4.2.2. 
Оптимізація, будівництво та 

реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних закладів, інших 

освітніх центрів 

59,6154

ПРОЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІДІБРАНІ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 Дитячий садок по вул.Центральній, 

13 в с.Вербка, Кам’янець-
Подільського району - 
реконструкція

2018 обєкт 2528,130 2463,058 2463,058 2093,498 2093,498 369,560 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 

28.11.2017 року №23-00797-
17

Рішення сесії Гуменецької 
сільської ради  від 06.12.2017 

року №138

Стратегічна ціль 4.2.2 
"Оптимізація, будівництво та 
реконструкція шкіл, садочків, 
спортивних заклладів, інших 

освітніх центрів"

58,8462

7

Будинок культури по вул.Перемоги 
в смт Понінка Полонського району - 
капітальний ремонт

2018-
2019

обєкт 12887,740 12611,750 7384,596 6624,596 6624,596 760,000 0,000 комуна
льна

Філія ДП 
"Укрдержбудекспертиза" у 
Хмельницькій області від 
09.06.2017 №23-00369-17

Рішення сесії Понінківської 
селищної ради від 18.08.2017 

року №8

Стратегічна ціль  4.2.4 Розбудова 
інфраструктури, у тому числі 
будівництво закладів галузі 

культури, реконструкція, 
відновлення та капітальний 
ремонт об'єктів культурної 

спадщини

55,0000

нерозподілений залишок 5100,000 5100,000

Ю. ГриневичДиректор Департаменту економічного розвитку, проми

* Проекти спортивної інфраструктури (в тому числі перехідні) - 24039,317 тис.грн.

Страница 6


	рішення-32
	1! Програма-СЕР_2018
	2! Заходи-СЕР
	3! додаток-1-до-Програми
	4! додаток -2-до-Програми
	5! додаток-3-до-Програми

